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للكتابيمالتت

الدكوربقلم

الحاجْ)براهيمأحمدخليل

بالقاهرة-بالسودانالفاشرجاممةفح

علىمنهتتلمذناالذى،النفيسالكتابهذاالكراملاقراءأقدمأنيسمدنى

اليهودية.بالشريمةمعرفتنابدءفىعاشور،محمدالسيد/الفاضلالمؤلف

مذهأسراراستحللاعحبعندهمالذينالناسبهاانتفع.كيرةمؤلفاتلهوالمؤلف

،الأديانمقارنةعلمفىمتضلعرجلأنهعلىمؤلفاتهفىعلمهودل.الشردمة

.الناستثقيففىجهدابذلقدوانه،الفصحىالعربيةغيربافاتمعرفتهوعلى

مشكور.جهدوهو

بانهااليهوديةالشريعةإظهارهو-الكابهذامنواضعهوكما.وغرضه

كثير.شىءهذهـالصعودةمننالهاالمرأةوأن.)صروأغلالفيها.صمبةشردعة

اليسردين.الحنيفسلامىالاٍالديناعتناقفىالناسيرغببذلكوهو

نجسةتكون.ذكرافولدتامرأةحبلت")ذاالنساء:أحكامومن.والخفةوالسماحة

ثلاثلأوتنتطرالمولود،يخشالثامناليوموفى.طمثهاأيامفىكماأيامسبمة

المقدستدخلولا،المقدساتمنشيئاتلامسلا.دمهاليتطهرأخر!يوماوثلاثين

طمثها،أيامفىكما،أسبوعيننجسةتكونأنثىولدتفإن.طهورهاأيامتتمحض

حكم.هذا4(-12:2)أحبار

بدنهجميعفايفسل.مضاجمةنطفةرجلىمنخرجت"و)ذا:حكموهذا

بالماء،فليغسلشىء.منهماأصمابهجلدأوثوبوأى.المفيبإلىنجساويلكون،بالماً

ويكونانبالماء،فايستحمابنطفلا.امراةرجلضاجعو)ذا،المغيبإلىنجساويكون

أيامفسبمةالنساءكمادةجسدهامندمسيلانبامرأةكانو)ذاالمفيبإلىنجسين

أوتضطجعماوجميعالمضيب،الىنجسايكونلمسهامنوكلطمثها،فىتكون

!



وبستحمثيابهيفسلفراشهالمسمنوكلنجسا،يكونطمتهافىعليهنجلس

ولستحمثيابهيفسلعليهنجلسمماشيئالمسمنالمفيب.إلىنجساولكونبالماء،

عليهجالسةهىماعلىأوفراشهاعلىكانوإن.المفيبإلىنجساولكونبالماء،

عليهةطمثهافصاررجلضاجعهاوإن.المفيبإلىنجسايكونلمسهفمنشىء؟

24(-15:16"حبارنجسا،يكونعليهيستلقىفراشوكل،أيامسبعةنجسايكون

نجدها.الإسلاميةالشريمةفىبنظيرهاقورنتماإذاوهذهـالأحكام

يعتتقونهلاولم.الإسلامواعتنقوادينهملتركواذكاءاليهودعندكانولوصعبلأ.

:التوراةكتابوض

فدفغرشولأفِيهغرايعَثمزئاوهوع!إبراهيمدعاءسمعتطلىاللهإن

انخكِيغدرهانعَزِيزآذتإئكَوَيزَكِيهِنموَانحِكمَةان!ابئويعلِئفئمآيَاتكَعَلبفِنمللع

الآخِرةفِيلىائةالذيافِيامنطَفَيناةولَلَدنَفْتةمَفةمنإلأَإيْراهِمنمطةِعَنةيررمن

لكفسمعتإسماعيل"وأما:التوراةفىونظيرهطمحمداوبعثالمئالحينَ!لمنَ

أمةنسلهوأجعلىرئيسا،عشرالثىوللد،جداوأكثره،وأنميهأباركهأناوهاَ.فيه

(17:02)تكولنعظيملأ"

نسله.فىالنبوةيجعلفإنهالوثيينجاهدإذابانهابراهيماللهعاهدوقد

ودلكئمحمدبدؤهـمنولكونابنهإسماعيلسلالةفىعهداعملجاهدفلما

رزقهفلما.عاماعشربارلعةإسماعيلبعدالمولود)سحاقليبهانقبلمن

يمهدونهداةمنهوجعلئمحمدفىتمقدالموعدلأننافللأ.جعلهبإسحاق

ومهيئلأوموطئلأممهدةالتوراةوجعلئمحمدشرلعةلمجىءالطرقهـلوطئون

عهدوضعوا!التوراةاليهودحرفولماطمحمدشريعلأيقبلواحتىالناسلأذهان

الظَّابمِين،نهدِيياذلاة:الكريمنالقر2فىجاءلذلك.)يساقعلىإسماعيل

.التوراةفىعنهمكتوبهوالذىالمنتظرالنبىأنعلىيدلانوالمهدوالبركة

"-لهفاسمعوامثلىقومكمبنىإخوتكممنبينكممننبياإلهكمالربلكم"يقيم

فباىطمحمد؟النبىهذاأنعلىيدلانوالبركلأالعهد"فمهفىكلامى"وألض

الحسدإلاليس؟كتابهمفىعنهمكتوبونبيهالإسلامرفضلليهوديسوغسبب

بم



كفارًا)يمَانجكغلغدنِنيرد"ونكمنؤان!بأَفلِتِنكِهرأوذ:الكريمالقرأنفىكما

بأمرهالأعنأتيحتىراعنفخوالَاكفواانخقتفئمتبنمَاكَدتِنآلفبمِعندنِنهذا

تَدِير،ثميءٍكرعَلَئاللةإن

؟!موسىمثلنبىإسرائيلبنىفىيقوملنأنهالتوراةوفى.سببباى

وجه،إلىوجهاالربعرفهالذى،كموسى)سرائيلبنىفىنبىبعدمنيقم"ولم

وجميعبفرعونمصرأرضفىوالمجالْبالمعجزاتتلكًجميعليصنعوأرسله

جميععيونأمامعظيمهولوكل،قديرةيدبكلموسىفصنعها.وأراضيهعبيدء

(12-3401:)لم!ية"إسرائيلبنى

اليهودىأنالتوراةفىنجدالفقهيلأ؟النساءأحكامفىالتشديدهذاومع

صغرهافىمهانةأنهاأى.بوأدهاالأصنامالىتقربا.حيةوهىابنتهيئدكان

فىالبيتحبيسةتجعلهابفروضكًبتت.كبرتمااذاحتىماعز،أوغنمككبش

الترنمأوالتسبيحوبسفربالزيورالممسمىسفرهفى!مفداود.السنةأيامأكثر

ألهتهم؟أصنامعبدوا.أعمالهمسوءوتملموا،بالأمماختلطوا"بل:يقولالعلىلله

لأصنامذبحوهم.الشياطينلتلكًذبيحةوبناتهمبنيهموقدموا،لهمشركافصارت

(TA-601035)مزموربالدماء،الأرضفتدنستالزكىشدمموسفكوا،كنمان

يئدونكانواالذينهمالعربأنزوراوأشاعواالكرامالعربعلىكذبواهذاومع

اليهودىأنالتلمودمحابفىقرأثوقدالمار.أوالنقرخشيةأحياءوهنالبنات

بشر)ذاشديدافرحاويفرح،بالأنثىئشئرإذاشديداغمايغتمكانالذىهو

لوقتأنأما؟سامحينكتبنافىدسْوهماعلىالمسلميننحننضلامضفإلى.بالولد

9يقتربأنالإصلاح

قدكيرونمنهم.اليهودمنالأتقياءان:يقدسونهاالتىالأسفارفىوكتبوا

"وبينماأبيهئسرثلأزنىع!ليمقوبالبكرالابنفرأوبين.اليهودمنبنساءزنوا

بذلكفسمع.أبيهمحظيةبلهلافضاجعرأوبينذهب؟الأرضتلكفىساكنهو

منابنهعلىغضبأنهأى23(!35)تكً"وتكذر،:اليونانيةالتوراةوتزيديمقوب"

ضعفأبيهفىيرثالبكرأنشرلمتهمدهوكان.شزيتهمعالزناارتكبأنهأجل

فراشهدنّسقدكانلأنهالزيادةمنحرمهميراثهيمقوبقسمفلماالبكر.غير

!



فىفاضلالرفعلأ،فىفاضل.رعجولتىوباكورةقوتى.بكرىأنت"رأويين:لهوقال

على!جاريدىفحرمتأبيدً.فراشعلوتلأندً.تُقضتللا.كالسيلهانجالعز.

(4-94:3)تك

اشكالاوأوردع!مأيوببناتميراثفىالعلماءجدالالكريمالمؤلفوذكر

الأنثىمعالذكراجتمعاذاأنهوالحالالذكور،أخواتهنمعالبناتترثكيفوهو:

النصيبمنرأوبينحرمانفىالإشكالهذايوردوالمفلماذا؟الأنثىترثلا

ولمماتفإن.التقسيمحريلأحياتهفىللابأن:الموضوعهذافىوالحقالزائد؟

وجودفىالبنتتاخذلا.الشردعةبحسبيكونالتقسيمفإن؟ميراثهقسمقديكن

زمنبعدوكانالتوراةشريعةعلىكانع!وأيوب.الضعفالبكرويأخذالدكر،

أبوهنوأعطاهن،أيوبكبناتجميلاتنساءكلهاالأرضفىكلن"وط!م!اود

شئ.علىيحلفمنان:التوراةأحكامومن15(:42ى)1"إخوتهنبينميراثا

هدتعالىاللهقالامراته؟يضربأنحلففلما.يحنثولابهيوفىأنيجب

شردعةعلىكانأنهعلىيدلوهذا!تخدثولاتهفاقربفههعأيدكةوخد

يحلفمنيبررلاالربلأنباطلا.إلهكالربتحلفَبَاسم"لافيها:التىالتوراة

الشريعةفىالحكمهذااللهنسخوقد12(:91لا037:)خرباطلا"ياسمه

تحلَّةنكنماللّهدرضأفذالقسمتحللأللمسلمينفرضقدفإنه؟الإسلامية

واكناْيمانكنمنجيباللَغْوِاللةيخؤَاخِذكئمألاهى:كفارةدفعبشرطأيمادغ

تطعمونمَاأؤشطبنماكينعثرةإطعانمفَكفارَتةالآيخمانعقَّدتنميمايؤاحذدغ

إداأَبمانِكغكمَّارةدللثأأًياتلائةفعَائمَيخدلأفَمَنرتجةتحريرآوكمنؤتفغأوأدل

لاتئكررر،ولمادانعلكغآيانهنكتماللةبببنكَذنِلثأَيماتكنمواخفظواحلفتغ

ذلك:أمثلةومنفيها؟موثوقوغيرمحرفةوكتبهم.ئشلمون

.151المرمور

)طعامأتولدوكنت.أبىييتفدوالأصفرإخوتى،بينصغيراكنت!لقد

واصابعى،قيثارةصنعتايداى.ومزقتهمافقتلتهما؟وذئباأسداووجدت.أيىاغنام

أرسلهو.يسمعوهوالربهولردى؟سيقولهاالذىذاومن.مزماراشكلت

يمتارونإخوتىكان.مسحتهبزدتومسحنىأيى،قطعانبينمنخذنىو2(ملاكه

لم



بأوثانه.ولعننىالفلسطينى،لملاقاةذهبتالذىأنا.الفارغةوالأجسامبالوسامة

151)مزمور)سرائيل"عنالماروأزلت،رأسهوفصلتسيفهامتشقتولكننى

ولونانى(سريانى

قتل؟البيتلحمىأرجيمبمرىبن"ألحانان:ومى.اخرىصموبةوهناك

:7Iصمامع319؟صم3)،النساجينكلولرمحهقناةوكانتالجض،جليات

ألحانان.وليس،داودهوجالوتقاتلانوالمعروف(17

الخمسينجاوزقدوكان،"بتشبعأحبأنه!:داودعنمموبهوومما

خطيثتهلهاللهأعلنسنةوبمد"أورتا"زوجهاغيابفىعليهاودخل،عمرهمن

المزمورفىأخطابانهواعترف""النعجةمثلباستخدام،النبى،"ناثانلسانعلى

32المزمورفىالمففرةوطلب51

وأبنائه:زوجاتهعنبيانوهذا

سليمانناثان/شوباب/شممى/-بتشبع.ا

يثرعام=عجلة-2

شفطيا=ابيطال-3

أدونيا=حجيث-4

أبشالوم=ممكلأ.ه

أمنون=أخينوعم-6

دانيئيل=أبيجايل70

أملأخيرمنوجعلنابصيرتنا،وأنار،مسلمينجعلناالذىللهوالحمد

معلمعاشورمحمدالسيدالمطيم/أستاذناسصاللهوشكر.للناسأخرجت

حسناته.ميزانفىوجمله.الأجيال

اب



مقكمة

ظاظاحسقالدكتورلقلم

فقدواسعةرحمةأمىاللهورحم،منزلةمقدسةنفسىأعماقفىللمرأة

الإحلالفهذاذلكومع.أجلهمنشكرنىمنخرو2ذلك،لحظمنأولكانت

ونساء!وأخواتوذوجات،،أمهاتالدنيافىمادامت،مايزالالقلبفىالراسخ

ماهـلصمدن،منهتصدعمايبنينالمجتمعفىعاملاتأو،حانياتعاطفاتاخر

.المتعجرفالخشنالحياةصخربينرقيقةلمسلأولضعن،انجرح

الفهالذىالقيمالبحثيدىبينالسطورهذهبكتابةسعيدوأناغت،ولما

اللهمعاذ-القارئمنأسخرأنأريدلا،اليهوديةالمرأةعنعاشورسيدالصديق

ونحو،الأمةفىالمرأةقيملافىأسهبلنفإنىمنى،يسخرباناغريهأنولا-

وبسرعة،،صاألاحظولكننى؟الأقلامفيهوحفيتالمحابر،عليهجفتمماذلك

ن)العرقرائحة-الخاصلأالرائحةذا،الخشنالقوىالمخلوقهذا"!الرجلأن

الذىهو-كذلكيكنلمإنوالتبغالخمرورائحلأ،والشهامةالجدأهلمنكان

فيهالأصلوجعل،واقتدارأقوةصنمه.الزمانقديمفىالاجتماعىالنمظامصنع

الإنساليةفهمفىالتوسعمع-فشيئاًشيئاً-التانيثجاءتثمالتذكير،هو

المجتمع،علىشىء،كلعلىالرجلبصماتبقيتفقدذلكومع.بهاوالايمان

-اليهودىوجدناإذاعجبفلا،والقوانينالشرائعوعلى،المالوعلى،اللغةوعلى

وهواللهيحمد-المستنيرةغيرالبدائيلأمنبعدعقليتهتتخلصلمإنسانوهو

ناالفقرةهذهفىالمرأةعلىولوجبرجلاْ،خاقهقدأنهعلىيديهبينيصلى

خلقهاالذىاللهفيهنحمدأيضاَ،الرجالصنعهأجلها،منمحوراًنصاًتقرأ

اليوم"أبب"تلفىالحاخامييننجدهناومن.لهارادلاالتىإرادتهحسب

ثم؟امرأةكتبتهجريدةفىمقالعلىبصرهموقع)ذاالاستتكارمنيقفزون



يتحرأراللائىالزلديقاتأولئكم!الكاتمةكالتإداالعيظمىيموتوريكادون

نحوأورجلا،يخلقنىلمالذىللهالحمد:مثلاقائلاتيختمنهاوالمقالفيبدأن

كادالذىبَرَخِيّا""الرّيىهوقديمأحاخاماًالحاخاميينبهؤلاءوتذكرت

فىكتبوقد،المدراش،باسماليهودعندالمعروفبالمنهجالمقدسالكتابيفسر

قوله."يلقوط"باسمالمشهورمدراشه

يجاورالذىالحىهم،حقأالرثاءيستحقونالبشرأصنافمنأربعة"هنالث

الذىوالجبل،بصرهيكفالذىالبصروالحديد،قوتهيفقدالذىوالجبار،الميت

القولةعنمادْير،"جولداللسيدةأعتذربرخياالربىعنوبالنيابة"،امرأةتحكمه

علىالأمروأهون،الثانيةالقوللأعن،ديان"موشىللجنراللسانىواخرج،الأحيرة

هدءبمثلاليهودأحبارضعراممشيراًإلىءبالدهشةالريىهذاكلامأصابهمنكل

لتكملةجاءقدالدهشةهذهفىالمتسببأحدهافلعل"،*الرباعيةالتقسيمات

إلىاشير"الرباعية"لهذهـالتقاسيمثانىمثاللإعطاءبل،استطرادوبدون.العدد

قوله:منبرخيا،الريىهذاوأعادهالتلمود،فىمرةمنأكثرتكررما

:وصذلكً،علىندمثم،اللهأوجدها"أردعة

الشر"الىوالنزوع،العربووجود،الكلدانيينوخلق،اليهودتشرلد

فىغصةالآنهوكماالعصورأقدممنذكان"العرب"وجودأنوالطاهر

هذافىالشر،إلى"النزوعذكركانوربمابغيطهم)فليموتواألااليهود،حلق

إليها.أشرناالتىالعددتكملةقبيلمنالرباعى

علىالإسرائيلىالمشرعحرسهوفيهلاشكًالذىفإنالأمر.يكنمهما

وسيرد.أبداًالمراةشانمنترفعأنترلدلاالتىالهمجيةالعقليةعلىالبقاء

النبية.ودبورة؟موسىأختمريممثلمقدساتبنساءليذكرونابعضهمعلينا

وغيرهن.أستيرالجميلاتوجميللا،خلدةالسهابقرونبعدهاأخرىونبيلا

هوعنهاالتوراةتذكرهماكلنفاٍ،السلاموعليهاعليهموسىأختمريمأما

ابتهاجأوالطنبورالدفدقاتعلىويرقصنيغنينالنساءمنجوقلأقادتأنها
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حتتهكداسيناء.صحراءكىالطرلق/ضودفنتماتتثمكرعود.م!لالمحاة

كما.جنسهابناتبسائروألحقتهابطولى،عملباىالمقدسلأالماثوراتعليها

فقط.والرقصوالغناءللطبل،الحاخامسيادةيتصورهن

liنون،ب!ودوشعموسىموتبعد،القضاةأيامعلىكانتالض،دبورةما

أنهاالقصةخلالمنودفهمنا،وترقصتغنىوصأيضاًيقدمهاالمقدسفالنص

الالسنخارة،بإجراءولقمن،الطالععنيكشفناللاتىأولئكًالنسوةمنكانت

قائدفىوشماتةفرحاَكاننشيدهاوأن.الطريقعلىشجرةتحتبالغيبوالإنباء

وهنا.واغتالتهوعملائهماليهودصنائعمنامرأةبهغدرت،قديموطنىفلسطينى

باتفاقالبطولاتأتفهوص،والشماتةالتحريضببطولةإلا،!دبورةتطفرلاأيضاَ

نفسها.الغادرةالقاتلةدورمناتفه،جميعاالبشر

فإنيوشياهو،الصالحاليهودملكعهدعلىكانتالض،خلدةالنبيةوأما

الهيكلمنجاءهأنبعديستفتيها،يوشياهوأرسل.دبورةأمرمنأعجبأمرها

طوفانضتسترسلالمقدسةالمرأةبهذهوإذا.موسىتوراةإنهلهقيلقديمكتاب

خطيرأمرفىيقالأنيجبمابصراحلأتقولأندون،والمواعظالخواطرمن

لا.أمنفسهالكلابهذاصوهل،الضائعةالتوراةكامر

مى-فإنها،الفرسملكأحشدلروشبلام!فىالجمالملكةأستيروأما

وريرلشنقالأطرافمحبوكلأمؤامرةتتفيذفىنجحاقد-مردخاىوخالها

جداًكثيرونوهم،ومؤدديهوأولادهوزوجتههواليهود.يكرهكانالذىاحشويروش

سبيلوفىأستير،عيونأجلمنأحشويروشرضىوهكذا.لافالآمئاتيبلغون

رصى،حافلةومائدةالخمر،منزجاجاتبضععلىمعهاشرعيةغيرخلوة

جداَجميللاأستيروكانت،الملوكعلىسلطانهوللجمال.شعبهضبشرولبمجزرة

الصاخبة،الملكيةالخلوةبابوراءواقفا-الليلطوال-مردخاىخالهاوكار.جدأ

جدأ.جدأ.المنسجمة

الطينفزادالتلمودوجاء،المرأةبإنصاف)ذَاتعنىالمقدسلأالماثوراتتكنلم

مثلأ:التلموديقول.بلة



جهنم؟مماواهزوحتهسصيحةياخدمىاكل1

علىالشاءعلىحضاليهود،يقولكماشئكلعلىيحتوىالتلمودولكن

مراراَ:فيهوردفقد،أحياناًةالمرلم

فىالسماءبركاتتدخلالتىهيالمراةلأن،زوجتهالإنسانيحترم!أن

11البيت

معاَ.والكتاكيتالأفاعىفيهالحاوىةجرابصثلوالتلمود

قوله:فىالتتاقننتهمةمنمهربألهيجدوقد

!المرأةمنشىء"كل

"،المرأةعن"فتشنحن:نقولكماأو

سيدالأستاذالصديقفإن"،المرأةمنشىء"كلان:يقولالتلمودكانو)ذا

الدراسة،بهذهيقوممنخيروهواليهود،عندبدراستهاكتابهفىعنىقدعاشور

"المراةعنشىء"كل!حاويأ،الإسرائيلياتفىهذاكابهجاءبحيث

الجزاء.غيروالحئالعلمعناللهجزاه

ف!اخطالدكتورحسق

سه



المهامقدملا

سيددا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاةالمالمين،رباللهالحعد

أجممين.وصحبهله2وعلى،ايامينالنبىمحمد

علىالمؤلفينمنالكثيرينلكتاباتهدفاًتزالوماكانتالمرأةأنرأيتفإنى

.يراهماحسبالموضوعهذامنهمكلعالجوقد،وأديانهمجنسياتهماختلاف

سهم.تجاهلأوجهلعنسواء،الصوابجانبهممنالمؤلفينمنهناكًلكن

الشريمةناحيةمراليهوديلأالمرأةمركزفيهوبينتالبحثهذاكتابةإلىفذلك

نتيجةالمجتمعفىحطهاتنللماليهوديلأالمرأةأنكيففيهوشرحت،اليهودية

وتبديل،تغييرمنالشريمةتلكعلىالدينرجالأدخلهاالتى،المحرفةشريمتهم

تباعوسلمةيورثمتاعأالمرأقأصبحتأنوالتبديلالتغييرهذانتادْجمنوكان

زوجها.بإذنإلاالخاصةأموالهافىتتصرفأنيمكنلاإنهابل،وتشترى

الدينرجالمنفتوىنتيجلاوذلك.التمليممنمحروملأانهاذلكإلىاضص

المبريةباللغةتقرألاحتى،-أنلهاليسنجسةاليهوديةالمرأةن2أساسعلى

حالصتلك.يفهمونماساءألا.مقدسةلغةاليهودىالشعرجاليمتبرهاالتى

الحضيض.إلىوصلتالنىاليوديةالمرأق

كلالسعحاءالإسلاميةالشردمةبفضلنالتفقدالمسلمةالمرأةاما

التمليموحقاموالهافىالتصرفوحق!الإرثحقلهاالإسلامفاعطى.حقوقها

.الكتابهذاأبوابفىفصلناهمماذلكًغيرإلى.المبادةوحردة

وأخس.الكتابهذا)خراجفىساعدنىمنكلإلىبالشكرأتقدمو)نى

بالجامماتالمبردةاللغةأستاذظاظاحسنالدكتورالجليلأستاذىبالذكر

فىجهدمنبهقامماعلىعاشور،مصطفىوائلمحمدوالمهندس،المصردة

؟مين.الخير.إلىجميماَيوفقناأنأسالوالله.الكتاببروفاتمراحمة

عاشورمحمدالسيد

-لاد



لأولعااث

العزوبلاوالنفورمقالزواج

وهدا.العزوبةمنونفرت،اليهوحببتالزواجاليهوديلأالشريعهأحلت

يأتى:فيمايظهرالنفور

الزواجعمرهـعلىمنالعشرعنبلغالذىالأعزبيرغمأنللقضاًيجوز)1(

القتل.جريمةعنتقللاجريمةيرتكبالأعزبان)ب(

نسلاينتجلازواجهبعدمأنهاذ،الأولينبآبائهصلتهيقطعالأعزبأن)ب(

لأمواته.القرابينبتقديميقوم

الله.نورإطفاءإلىسبيلالزواجعدم)ن)د(

نصوصبعضفىنراهمافهذا.الزواجأحلتاليهوديلأالشرلعةأنأما

صورةعدى.صورتهعدىالإنسانالله"فخدق:التكوينسفرفىجاءكماالتوراة

واملاواواكثرواأثمروا:لهموقالاللهوباركهم)1(خلقهموأنثىذكراً.خلقهالله

حيوانكلوعلىالسماءطيروعلىلسكًالبحرعلىوتسلطواوأخضعوهاالأرض

"الأرضعلىيدب

جسدأهـلكونانبامرأتهويلتصقوأمهأباهيتركًالرجل"ولذلكجاء:ٍوقد

الزوجاتددد

يقتصرأنللرجلألاحتهلولكن،الزواجأحلتاليهوديلأالشريعةإن؟قلنا

أباحتلقد؟واحدةمنأكثريتزوجأنفىالحقأعلمتهأمفقطواحدةزوجةعلى

العددحددالتلمودأنإلاماعدداًلهتحددولمواحدةمنلمكثرلليهودىالتوراة

)عالتهن.علىقادراًالزوجيكونأنشرطعلىباربعة

43أصحاحالتكو1()

-بم--



الىويمكنوالأفراد؟الأنبياءبينواحدةمنباكثرالزواجحالاتكثرتوف

منباكثرتزوجواوسليمانوداوودوموسىويعقوبإبراهيمسيدناإر؟نقول

.الزوجاتتعددانتشارعلىساطعدليلوهذا.واحدن

1(:؟)الزوجاتتمددىاليهوالديناقرلمادا

أهمها:أسبابلمدنالزوجاتتعدداليهوديةالشريعلاأقرت

حهةمنأوالرجلجهلامنيحدثالذيسواءالزنايمنعالتعددأن-ا

الزوجة.

فىالرجالعددعلىنسبياَيزيدالنساءعددأنالإحصاءاتأثبتت-2

.الدولبعض

النساء.بمضعندالعقم-3

النساء.بعضتصيبقدالتىالأمراض-4

لهوالمعارضوقالزوجاتذدد

تحريمه،نصفىيردولماليهود،عندشرعأجائزالزوجاتتعددإن:قلنا

اسمهعالمفلهرإذ.النفلامهذايعارضمنالوسطىالعصورفىظهرولكن

فرنسابشمالاللورينياقليم.م069سنةفتسمدينلأفىالمولوديهوذابنجرشوم

اليهودعندالزوجاتتعددبتحريمالعالمهذاأفتىوقد.ام040سنةوالمتوفى

اليهوديةفىالجالياتتلاقيهكانتماعلىالأساسفىمبنيةالغتوىهذهوكانت

وهوفيها،الزوجاتتعددبسببواضطهاداحتقارمنالوسطىالعصورفىاوروبا

تحمعجريمةالزوجاتتعددوجعلتقاطعأ،تحريماْالمسيحيةالملاثفيةحرمتهأمر

المثيرالمملهرلهذاحدأيضعأنجرشوماليهودىالحاخامفاراد.والزناالكغربين

!القانوشبالتطبيقيدللماهجتهادهولكن،اليهودىالمجتمعتكوينمظاهرمن

الااورووافىلليهودالشخصيةالأحوالومحاكمالمليةالمجالسفىعليهالمتفق

I.سنةحوالى Y iوإن،التحريمهذاعلىوقضاتهماليهودكلنلأكلمةاتفقتاذ.م

)1(168.Institutionsde Moise par. Salvador P
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ساكلسالأستادجاءثمعلفأ)2(أوسرأمنتشرأظلاليهودبينالزوحاتتعددكار

للعلامةمعضداًيقولالعشردنالقونفىالمشهورينالشريعلأعلماءمنوهو

الفتوىصدرتانهإلاالدينضحلالاالزوجاتتعددكونمن"بالرغمجرشوم.

تجعلالضالحاضرةللحياةالباهظلاالمطالببسبببرشومالحاخاممنبتحرلمه

يهودىكلو)نصعبأ؟أمرأعدة،زوجاتعنفضلاواحدةزوجةبامرالقيام

فىوالطردوالخلعالتكفيرعقوبلأتحتيقعجرشومالحاخامفتوىيخالف

الإسرائيلى"المجتمع

ينبفى!لا:تقولللإسرائيايينالشرعيلأالأحكامكتابمن54المادةأنثم

لعقد،احينهذاعلىيمينأيحلفأنوعليه،زوجةمنأكثرلهيكونأنللرجل

ذلك؟معنىما

ذلك،علىعقابلاوأنه،الزوجاتتعددأحلتاليهوديلأالشريعةأنالمعروف

الحلفغيريجدوافلمتشردع،وضعارادواالتعددهذايمنعوالكىالعاماءولكن

ورادعأ،مؤثراًباليمينالحنثكانولما،واحدةعاىيقتصرلكىالزوجإلىوتوجيهه

مننوعيعتبروهذا،واحدةبزوجلأبا!تفاءالزوجدخليفإلىالحاخامونصسدلذا

.الزوجاتتعددمنعمحلىالعمل

سلاميةالموالملةالمسيحبلاالطاثفةأنر

اليهؤ.عندالزوجاتتحددفطامعلى

المسيحيلا:الطاتفةاتر

العلامترأىأنكيفوبينااليهود،عندشرعاْجائزالزوجاتتعدد)نةقلنا

مايوافقجرشوم)ن:وقلنا.الزوجاتتعددحرم)ذالنظامهذايخالفحرشوم

اليهودمنالكثيرونكانو)نمدةذلكًعلىالأمروظل.المسيحيةالطائفةضجاء

.خالفوه

لإسلاميةةالمللاانرا

العلامةذلكوجاراهـض،الزوجاتتعددبعدمأفتىجرشومالعلامةإنقلنا

334صن!ان!احسنللدتمورالإسراني!الدينىالنكو)3(

!



فىيقولللإسرائيليسالشرعيةالأحكامكتابمؤلفشممونابنولكن.يافلى

مسوغلهكانأويمدلأندبدقدرالميشمنسمةفىالرجلكان"اذا05المادة

،بأخرىيتزوجأنلهجازشرعى

بالشردمةتاثرشممونابنبانذلك.هذهـالمادةفىالإسلامأثريظهروهنا

.القاهرةفىمميشتهبحكمالإسلامية

الاسكندردة:بجاممةالساميلااللفاتأستاذظاظاحسنالدمحورولقول

فالحاخام.تجاورهاالتىبالشرائعتتلونهنااليهوديلأالشرلمةأن"وواضح

فىمميشتهبحكمللتمدد!الباتالتحريمذحواتجاههفىمسيحياْيبدوجرشوم

فىمميشتهبحكمالإسلاميةبالشريمةيتأثرشممونابنبينما،الكاثوليكيةأوروبا

فتوىمنقرونتسملأبمدحتىالملردقة،بنفصالمسالةفىيتشددفلا،القاهرة

جرشوم)1(اليهودىالحاخام

لهذاأسساشاالمدلجملولكنه،الزوجاتتمدديمنعلمالإسلامىوالدين

لهذاضرورةفلاشالزوجاتبينالمدل)قامةمنالزوجيستطعلمفإن.التمدد

فَانكخوااتتامىفِينف!بطواأَلأخِقغأوَافيْالمزيز:كنابهفىتمالىاللهيقول

مَلًكتمَاآرفَوَاحِدَ!لَندِئواالأخِتنمفَ!قيررتاعَوئلاثَمددالدساءتِنلَكمطابمَا

دفررجهغفنمأرالذِفىَشانهجلأيضاْويقولتعوئواإ)2(.أَلأَآدننذنلثآينانكنمِ

ء9)3(.مَئومِينغرأئفنمأَيخمَانفنمتتكتمَاأرْأَزوَاجِهِنمعَقنالأ!حافِطون

وناأخورَفنآتَتَاللأتِيأَزواتجكَتكَأَخلَناإئااليدآيهَايَاة:شاذهجلودقول

9)4(عَقكَاللةأَفَاءمِفايمِنهلثشندت

.صظاكطحسئللدكورالإسرانيلىالدينىالفكر(1)

.5،6يات2.المرمنونسور؟)3(.3ية2.النساءسورلا)2(

.05أيةالأحراب:سورة)4(

سن



تتالنعدا

اليبومن!اج

"الأخامراةاجfن"

اليبوم)1(:زواجهوما

أحدمنتتزوجأنيجبامرأتهفإنولداً.أنجبقديكنولمالزوجتوفىإذا

فىويرثهالمتوفىالزوجاسميحملولدأصنهاينجبلكىالمتوفىالزوج)خوة

لمدالزوحماتأنوحدثراشيلمنكوهين،تزوجمثلا:لذلكولنضرب.تركته

ولداأنجبقديكنولمأكثرأوعام

ىااوالمتوفىالزوجأخاتتزوجانالزوجلأراشيلعلىيجبالحاللأهذهفض

أخ"للمتوفىيكنلمإنأقرلائه

يكنلم)ذازوجهاوفاةبمدرغبتهابحسبتتزوجأنلهاليسالزوجة)نأى

أنواعمننوعاليبومأنالاجتصاععلماءرجالويعتبر(.)2ولدأمنهاأنجبقد

قديمأ.المعروفدالوراثةالزواج

القديملا:الانمفىالزواجانتشارهذا

وأشئوربابلمثلالقديملاالأمملدىمنتشرأالزواجمنالنوعهذاكان

شكلاياخذكانأنهإلا،بالتوراةيعملونكانوالأنهم؟الجاهليةضوالعربوفارس

فىالزواجهذانطموسنبين.دولةكلعاداتبحسبتختلفمختلفةأشكالاأو

يأتى:فيماالدولهذهبعض

والاشوردين:البابلبينعند

زوجهامنأنجبتقدأكانتسواً،اخيهبأرملةيتزوجأنالرجلعلى)1(

نتجب.لمأمالأول

وفاته.قبلبزوجتهدخلقدالميتيكنلملوحتىالزواجهذاينفذ)ب(

ابنه.بأرملةيتزوجأنالأبعلىوجبأب،ولهإخوةللميتيكنلمإذا)%(

.بالميراثالزراجمنالنعمذاعلىالملماءلمضيطلق1()

التشيةرسمر901!الآيات4اممحاحراعرتوسنر11-6سالآيات38أممحاحالتكوسسفر)3(
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الىبالميراثالزواجحقامتد؟الحياةقيدعلىإخوةللميتيكنلمإذا)د(

.والأحفادالإخوةأبناء

الإسرائيليينأنولطهر.الكنعانيينعندأيضاًموجودةالعادةهذهكانت)هـ(

بحمسبفيهاعذلواأنهمأو،فلسطينفىاستقرارهمبعدمنهمهذهـالعادةنقلوا

بروز)1(.العلاملأيقولكمافلروفهم

،الفرسعند

فإذا.ولدلهيكنولمالزوجمات)ذا"إنه:الأوستامحابهفى)3(زرادشتأقر

منأرملتهتلدهمالذينالأولادونصف،إليهأقربهومنزوجوهازوجةلهكانت

الآخرةفىتتبعهنفسهاوالزوجة،المتوفىالزوجالىينسبونالجديدإلىزوجها

")3(خادمةذ!جةبوصفها

:العربعند

حرمهاالإسلامولكن،الجاهليةفىالعربعندمنتشرةالعادةهذءكانت

أساسه.منفاسدأكانالنملامهذاأنعاىيدلمما،تاعتحريما

تَرِتواأَنلَكغيخحللاآمَنواالذكنآئهاءيا:أياتهمسبمفىتعالىاللهيقول

آتَتئومنا)،(.قابَعنيلِثَلهواتَعغئئوهنولاكرنًاالتِتآء

كانالجاهآيةفىالرجلانفقالتفسيرهفىذلكًعلىالطبروعلقوقد

فالقىالميتوارثسبقفإنامرأةوتركماتفإذاابنهأوأخوهأوأبوهيموت

و)نمهرهافياخذواينكحهاأوصاحبهبمهرينكحهاأنبهاأحقفهوثوبهعليها

بنفسهاه)5(أحقفهىأهلهاإلىفذهبتسبقته

سامية.عادةعى!يرثهاأنفىحقهلإثباتأرملةعلىالثوبطرحوعادة

حيثراعوثسقرفىذلكوردكمايعارسونهاالإسرائيليونكانوقدقديملأ

)6(.الميراثبحقعليهالاستحواذهإثباتأثوبهعليهايبسطأنيوغرسالت

.الفرسسا.منححمزرادشت)2(67صوالسياسمةالاجتطعهةالنطم)1(

الغشا!.يحيىللدكلوررسية,والال!رليةالحنمارفيالتتاء)3(

والسياسهة.الاتجماعيهالنطم)5(91آيةالنساًسورة)4(

.القابمذافىبالأبنبياتالزواجبابفىراعوثقصةانن!ر)6(

بم



اليموم:رواجأسا!

ياتى:مامنهانذكرأسبابلمدةالزواجمنالنوعهذاانتشر

للاحتماظويسيلههواليبومزواج"انRiversرنرزالعلامةيقول-ا

91(والشيرةالأسرةداخلوأموالهاوأولادهابالزوجة

والمحاقطة،الأسرةاستمرارلضمان،خلفأيتركلملمنالإنجابرغبلأ-2

للمتوفى.الدينيةالطقوساقامةعلى

موته.بعديولدالذىعقبهشخصفىالمتوقىباسمالاحتفاف!استمرار-3

وعائلته.المتونىاموالعلىالمحافظة-4

كانمابعبادةالذرلةقيامعلىيتوقفالآخرةنىالخيربانالاعتقاد-5

آباؤهم.يمبده

غنملألهاالمتوقىوعشيرةالأسرةداخلالميتبارملةالاحتغاف!-6

ومتاعهالرجلمالمنجؤصإنبهوالانتفاعاستفلالهيمكنعظيماقتصادى

والمحافطةبههاالعنايةويجبمتاعمنسواها)2(مايورثكماتورثلهذاوص

الرجل.مالبسائريفملكماعليها

عدموهوالزواجمنالنوعهذانشوةفىاقنصادىعاملهنا&كان-7

.اخرىقبيلةأوأخرىعائلةإلىالمتوقىتركلأخروج

هوالزواجمنالنوعهذانىالأساسىالماملان"،لوىالعلاملأيرى-8

مننوعأنهالعلماءبعضيرىكما،العشيرةأوالأسرةداخلبالثروةالاحتفاض!

الآخرلن.للإخوةالزوجاتبسائرالاستمتاعحقالإخوةمننردلكليحققالزواج

الآباء.يعبدهكارمابمبادةالذريةقيامعلىيتوقفالآخرةنىالخير-01

:الزواجمنالنوعهذانقد

ما:الانتقاداتهذهبينومن.الزواجمنالنوعهذاإلىانتقاداتعدةوجهت

06مىالسامية3الأعندوالسياسيةالاجت!اعيةالنطم(1)

06.صالساميةالأممعندوالسياسيةالاحتماعيةالنم)3(
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:!يأتى
حمظإلىيرمىكانلأنه.اقتصادىلفرضيتمكانالزواجمنالنوعهذاأن-ا

لغرضالزواجهدايكنولم،عائلتهاوقبيلتهنفسداخلالمتوفىالزوجثروة

وجهبدونالغيرمالعلىوالحصولالطمععلىبنى)نهبل،دينىأواجتماعى

.تورثهىبلشيئاَترثأنعليهامحرمالمرأةلأنحق،

رامنممموعلأستكونلأنهاتورثسلعةالزواجهذاحالةفىالمرأةتعتبر-2

الحرللأمسلوبةفهىإليهالناسأقربأوالمتوفىأخغيربشخصتتزوج

.والإ!ادة

العلماءبعضقالبينما،الزواجمنالنوعهذابقاءوجوبعلىالتوراةنصت-3

نصوصمعيتعارضالكلاموهذاالبابلىالسبىانتهاءمنذبهالعملانتهىإنه

.(1التوراهـ-)

ناذلك.الموضوعهذافىنفسهاالتوراةنصوصبينظاهروتعارضهناك-4

()3(أخيكعورة)نهاتكشفلااخيكامرأة"عورةيقولاللاولينسفر

فعلىينجبولمماتالذىالرجل"إن:يقولخر2نصأهناكنجدبينما

إليه،الناسأقربأوالمتوفىأختتزوجأنزوجته

هذاأصابالذىالخللمدىلنايفسرفلاهرى)نهنقللمإنالتعارضهذا

بعضهامناقضةجاءتأيديهمفعلمنهىولأنها.التوراةيسمونهالذى.الكتاب

لتدي!"فويخل:الشرلفالقرأن-العزدزكتابهفىيقولإذاللهوصدقالبعض.

فمّاافمَفويخلتلِهلاًننابهلِثتررااللهِعندبنقذَايقوئونثمْبأيخديهِنماادابئي!ؤن

عنالنهىأنمو:ال!تاقضمذاوحل)3(يَكشونأنِئالفموويخلأيديهنميهبت

بها.الزواجفىهوعنهاالنهىوعدم.بهاالَزنانحريممنهالفرض.العوَرةكشف

)1(69,DictionuaireTheolgique Tome 4 p

.6يلأ812صحاحا:للاوليناسنر(2)

97أيلأ.لستؤاسوؤ3()
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وحدثليةالظمنينحبولمأحدهمامنولدأوادجباننينالرجلتروح)دا-5

ذلك.ضالعلماءاختلفلا؟أمألزواجمنالنوعهذايطبئفهل.الزوجماتأن

.المرأةوتحقيرالنوعهذافسادعلىدليلوهذا

الطوائصاختلفت؟الزواجمنالنوعهذايطبقفهلبنتأالمرأةأنجبتإذا-6

عارضتهابينماالزواجقاعدةبتحلبيقالربانيينطائفةقالت"ذلكفىاليهودية

منالنوعهذايسرىفلا،بنتأنجبإذاالزوجان:وقالتالقرائين،طائفلا

المتوفى.أغزواجعلىمجبرةليستالمرأةأناى.الزواج

الزواجمنالنوعهذاحولالمختلفلأاليهوديلأالطوائفبيناختلافهناك-7

الزوجأنلوحتىالزواجمنالنوعهذاتطبيقوجوبترىالسامريينفطائفلا

.الراىهذاالربانيينطانفةوخالفتبهايدخلأنقبلوماتالزوجةخطب

حدثفلو.الذريةقوةضعفإلىيؤدىالأقاربزواجأنالاجتماععلماءيرى-8

هناكوكانتأخيهزواجعلىأجبرتثمعنهاوتوفىرجل،منامرأةتزوجتأن

ضعيفاً.سيكونالنسلفإنالحالتينكلافىوالزوجلأ.الزوجبينقرابةصلة

أثمر.أوجيللمدةالأقاربمنالزواجتكرر)ذاوهذا

بارشىبجامعةالأستاذديلىالأبيقول:الفردحقعلىالجماعةطغيان-9

ويبدوالفردعلىتطشالجماعة"بانالزواجمنالنوعهذابشأنالكاثوليكية

اخوهكانإذاأخيهامرأةرجليتزوجبانيقضىالذىالقانونفىواضحأهذا

المتوض")1(الأباسمالأخيرالزواجهذامنالمولودودحملولد،غيرعلىمات

الفردلحقإهدارهو.المتوفىأخمنالزواجعلىالفتاة)جبارأنذلكًومعنى

أنالمرأةتقبللأفقد،عادلقانونوأىيتتاضمماالشخصيلألحرشهوضياع

وذلك،المتوفىأخلكرامةاهدارانهكما،متعددةلأسبابالمتوضأخمنتتزوج

؟الزواجبهذاراضغيريكونقدلأنه.المتوفىأخيهامرأةمنالزواجعلىبإجباره

مثل:أسبابلعدة

كاهله.يثقلقدالجديدالزواجوانأولادعدةلديهأن)1(

الأ!وتمربالكالوليكيةبارشلجامملأالأشاذديدالأبتاليض3القدالمهدئمبتارلححاب1()

.157صماردينىحرجس

اسسب



الحديدالزواجهدامنيثشأماصحتهتتحمللاقد)ب(

.الجديدةالزوجةوبينبينهانسجامهناكيكونلاقد)ب(

الغيرةنتيجةالجديدةوالزوجةالأصليلازوجتهبينمشاحناتتحدثقد)د(

بينهما.

كانواالأزواجمنكثيرأأنالزواجمنالنوعلهذاالسيئلاالقبائحمنكان-01

)1(.الحاليصاهعليهموتطبقالزواجهذايرفضون

نأدورولكناليبومنظاممطبقاَأخيهامرأةالرجليتزوجأنيحد:كان-11

)2(،نسلالأخيهيمطىلالكىالأرضعلىالإفسادإلىفيعمدفيهراغبأيكون

المستتر.الرفضمننوعهووهذا

التنصلويجبشرعاًلا!مغيراليبومأناليهوديلأالاشكنازيمطائفةترى-12

)3(.الزوجاتلتمددمنعاَمنه

لسداديكمىمالاتركقدالمتوفىالأخيكنلم)ذاخصوصأ.النفقاتكثرة-13

المتوفى.اسمحففلهواليبوممنالفرضلأنالمائليةالنفقات

1 U-وهداكثيرةأراضىيملكًالمتوفىكانإذاوخصوصأ.الكبيرةالملكيلأ)يجاد

علىالكبيرةالملكياتبتوزيعتقضىالتىالاقتصاديةالمبادئوبعضيتفقمالا

.الصغيرةالملكياتونشرممكنعددأكبر

يسكنالىضالأخوانكانإذاإلايطبقلاالزواجهذاأنالملماءبمضيرى-15

ممهمواحدوماتمماالإخوةيدكن"إذاالتشيلا:سفرفىجاء!واحدبيت

زوجهااخو.أجنبىلرجلخارجإلىالميتامرأةتصرفلا.ابنلهوليس

الذىوالبكر.الزوجأخىبواجبلهاولقومزوجلألنفسهوشخذهاعليهايدخل

رأومظهرما.منهاالخلومىي!نىومىالمتوفىأخيهامرأةزواجالر3يرفضأنمىالحاليصاه1()

منها.الزواجيرمضالذىالأخوجهضالنملالمراةترمى

ب!دما.وما6ية382:اصحاحالتك!لنلفر)3(

.مرحمرادتاليم!الرلانيونالقراءرنكاب)3،

صبم



إسرانيل.مناسمهيمصلنلا/أحيهباسمتلدهـيقوم

قدوتقولالشيوخإلىالبابالىأخيهامرأةيأخذأنالرجليرضلموإلى

أخىبوابلىيقولأنيشالم)سرائيلفىاسماْلأخيهيقيمأنزوجىأخوأبى

أتخذهاأنأرضىلاوقالأصرفإنمعهودتكلمونمدينتهشيوخفيدعوهالزوج

فىوتبصقرجلهمننعلهوتخلعالشيوخأعينأمامإليهأخيهامرأةتتقدمزوجه

فيدعىأخيهبيتيبنىلاالذىبالرجليفعلهكذاوتقولوجههفىوتصرخوجهه

)1(.النعلمخلوعبيتإسرائيلفىاسمه

الإعضال.معنىفيهكانالزواجمنالنوعهذان16-2

.المتوفدالزوجأخمنإلاالزواجبمدمالزوجلأاجبار!معناههناوالإعضال

ثميكبرحتىتتتظرأنعليهاويحتم،السنصفيرايأخيكونأنيحدثوقد

عضال.الاٍهوالإجبارىالانتظارودذاتتزوجه

:التوراةفىالإعضالهذابشأنجاءماوإليك

يأتى:ماالتكوينسفرفىحاء

شريرأديودابكرعيروكان)6(ثاماراسمهابكرهلعيرزوجةيهوذا"وأخذ

أخيكامرأةعلىادخل.لأونانيهوذافقال)8(الربفأماته)7(الربعينىفى

دخلإذافكان.لهيكونلاالنسلأنأونانفعلم)9(لأخيكنسلاوأقمبهاوتزوج

فىفقبح1()0لأخيهنسلايعظىلكيلا!الأرضعلىأفسدأنهأخيهامرأةعلى

فيأرملةاقعدى:كنتهلثاماريهوذافقال1(1)أيضافأماته.فعلهماالربعينى

كاخدبده.أيضاَهويموتلعثهقاللأنه.ابنىشيللايكبرحتىابيكبيت

حتىتنتظرالمرأةأنذلكومعنىابيها")3(بيتفىوقعدتثامارفمضت

الإعضال.مووهذا،يتزوجلكىالأخيكبر

.01-5منالآيات25الإصحاحالتم!يةسعر(1)

6.11-يات238اصمحاحالتكوين)2(سفو

بأمد



اتلتالئعل

الييهودعندلانجنبياتبالزواجا

دولبعضحبذتهبينما؟بالأجنبياتالزواجنحريمإلىالدولبمضنمبل

منه؟اليهودىالدينوموقف،بالأجنبياتالزواجموضوعبصددكناولما.أخرى

البحث:خلالمناليهوديةالمرأةمركزونبينعنه،بحمثاسنقصرفإننا

نصوسفىذلكجا.وقد.بالأجنيياتالزواجاليهوديلأالشريملاحرمت

ياتى:فيمانثبتهاوالتلمودالتوراةفىمتمددة

تمط،لابنتك.تصاهرهم"ولا:السابعالأصحاجفىالتثنيةسفرفىجاء

غضبفيحص؟أخرىلهة2فيعبدورائىمنابنكًيردلأنهلابنكًتاخذلاوبنته

سريعاَ،)1(ويملكهمعليكمالرب

اليهودىهومن

العلماءبعضرأىح!سبعلىممنوعاً،كانأجنبيةمنالزواجبانقلنالقد

معنىعنفكرةنمطىأننودولذاالآخر.البمضرأىبحسبومكروهأوالشردعة،

به؟يقصدوماذا،الأجنبىنمرفحتىاليهودى

مأمنيولدالذى"المرءبأنهلليهودىتعريفهفىيقرراليهودىالشرعإن

علىالأجنبيةوتكون.الحاخاميينيدعلىوتثبيتهتكردسهوجبوإلايهوديلأ،

.الحاخاميدعلىتكرسأودهوديلأ"أممنتولدالتىالمراة"ص:التعريفهذاح!سب

فىشديدجدلمثاركانتعديدةمشكلاتأثارقدالتعريفهذالكن

بالبحريةيهودىوهو"شاليت،اليهودىالضابطقضيةفمثلأ.)سرائيل

بطدبتقدمعندماأطفالاً،منهاوأنجب،يهوديةغيرفتاةمنومتزوجالإسرائيليلأ

غيرأممنلأنهميهوداَاعتبارهمالإسرائيليةالسلطاترفضتكيهود.أبنائهلقيد

إلىالنازحينالهنديهودفىذلكمثلوحدث.أجانبأنهمبممنىأى.يهودية

السيدةابتا""رنياقضيةوكذلكً،أجنبياتمنمتزوجاْبعضهمكانالذين.إسرائيل

4-3الآيات-السابعالأصحاح:التشيةسفر(1)
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الناصرهء1(.لمدينةالبلدىبالمجلسعضواَكانتالتىاليهوديلأ

:الحالاتهذهمنالددسحزابالأموقف

القائمة.الوزارةوهددت،الأجنبياتتلكوجهفىالدينيلأالأحزابثارت

حلهناككانو)ناليهوديلأ،أواليهودىلتعرلفصحيححلالىتصللمذلكومع

شكلياتبعضمعالحاخامأماماليهودىالدينالأجنبيةتعتنىأنوهوألاوسط

الدين)2(.رجالمنالمتزمتينبعصيشتر!لها

؟بالأجنبياتالزواجاليهودبهالتصريعةحرمتلماذا

:صأهمهاأسبابعدةإلىالتحريمهذانرجعأنيمكن

الشعوبيكرهاليهودىالشعبإن:الأخرىوالشعوباليهودبينالعداوة-ا

فإنهولهذا.وعدواناَفللمأالناسحقوقيفتصبأنيرلدشعبلأنه.الأخرى

دلكظهروقد،أنفسهمعلىيقتصرواحتىبالأجنبياتالزواجنفسهعلىحرم

طائمةحرمتفمثلاْ.أخرىطواثفمنيهوديةطوائفزواجعدمضجليأ

نقسوكذلك.أجانباعتبروالأنهم!الرلانيينطائفلأمنالزواجالسامرلين

القرائين.وطائفلأالريانبينطائفةبينالموقف

يصحلاإنه.قالواولذا.وث!يةشعوبأالأخرىالشعوببقيةاليهوداعتبر-2

الوثنيينيصاهرأنبالوحدانيةيديننفسهاعتبرالذىإسرائيللشب

.اليهودىالدينعلىخطراواعتبرهم

كانإذحزقيالالنبىيقولكمامقدسغيررواجالأجنبياتمنالزواجاعتبر-3

بعدمالايحدثلاوهذا.القداسةمنقدرباكبرتتصفأنلابدالبلداريرى

.بالأجنبياتالزواج

اليهودية.للمرأةإهانلأبالأجنبيةالزواج-4

ت!وشة.صداللهللاستاذ-الرانيلىمىيةاليهؤالمرأةنشاطاسطر1()

المؤلفالرساكتا!انطر)2(

!



باذجنببات؟الزواجتحريمعنبشريعتهمجاءمااليهوداتبعهل

خالفماكليرأإذ.وقتكلفىصاغيةأدناالتلمودأوالتوراةدعوةتجدلم-ا

فىالأنبياءأقوالمنبيناهما:ذلكعلىوالدليل.توراتهمبهجاءتمااليهود

إنماالمتكررةالتحذيراتوهذه،بالأجنبياتالزواجتحريمحولمتعددتفترات

كانواوانهم،التوراةنصوصيتبعوالماليهودأنعلىذاتهاحدفىدليلهى

)1(.بأجنبياتيتزوجونماكيرأ

لهدهالمعارصةمملاهرمنكمظهرالمؤلفينبعضوضعهاقصصاهناكأن-2

ن):القصصهذهصحاب2وقال.باليهودالأجنبياتزواجتحرمالتىالتصوص

مثللذلكً.الكثيرةالأمئلةوضردواشراً،لاخيراًيكونقدبالأجنبيةالرواج

حوالىلحمبيتقريلأحياةتصورشمبيةقصةعنعبارةودهراعوثقصة

وهذا،مؤابمدينةمنفتاةالقصةوبطلة.الميلادقبلىالخامسالقونمنتصف

العادات!نكثيرفىودخالفهم،اليهودىالشعبضددائماًكانالشعب

نقشسمىنقشفيلسجلتحروببينهمحدثوقد،والديانةوالتقاليد

.م.قالتاسعالقرنفىالإسرائيليينهزمالذىموْابملكاسموهو.ميشع

التفاوتمدىصموئيلالنبىإلىيقالفيماتتممسبالتىالقصةهذهوتصور

عَررايمثلاحدهما:.البابلىالسبىمناالعودةعقب)سرائيلساداتفكيرينبين

الزواجفحارب،ديودىليسماكلعلىحاقدالليهوديةمتعصبايهودياْكانالذى

ألىحتىالمعتدلينبعضبمعارضةالفكرةهذهاصطدمتأنهوثانيهما:بالأجنبيات

.)2(عزراتهجماتعلىرداالقصةهذهوضعيقالفيماصموئيل

:صعملياذلكومظاهر.النصوصبهذهاليهوديعمللم-3

المصردة.هاجروهىبمصردةإبراهيمسيدناتزوج)1(

بمصردة.يوسفسيدناتزوج)ب(

أئيوديلا.باخرىوتزوجشعيببابنلأموسىسيدناتزوج)%(

الفصل.مداارلفىالألبياءاقوالالظر)1،

علىاحسينمؤادللدكتور-الصرىالأدبمىكتا!)2(

!-



.فارسبملكأستيرتروحت)د(

أجنبية.فلسطينيةمنيثسثمونتزوج)هـ(

وهىبنيامينسِبطمنوتزوج.الحيثىأورئابامرأةداودلسيدناتزوج)و(

عليه.محرملأ

.كثيراتأجنبياتمنسليمانسيدناتزوج)ز(

(r)يزابلا.هىوكهيةأجنبيلأمن)سرائيلملكعمرىبنأخآبالملكتزوح(

وأختها.راعوثوهىأجنبياتمنأبيمالكأولادتزوج)ط(

أجنبية.بالطبعوهى.اسيرتهمنيتزوجأنلليهودىكان)م(

فهوصداودسيدنامثل.العطامالرجالمنكثيرأأنتجبالأجنبياتالزواجأن-4

المؤابية.راعوثحفدة

منضعيرهامعالأراءتتبادلأنللدولةيمكنحتىبالأجانبالاتصالوجوب-5

لها.المصاهرةالدول

يحصألىامكنهالمديانيةشعيبابنةمنبزواجهالسلامعليهموسىسيدناأن-6

مصر.منهربهبعدوشقذهانفسه

وب!الشعوببيناتصالاتيخلقدالأحنبياتالزواجان)ذالشعوبيةإلىالميل-7

الآخر.بمضها

القائلالرأىوهو.ونَحَفياعَزرارأىلقبولمتاهبااليهودىالشعبيكنلم-8

.الأجنبياتمنالزواحبعدم

يرحعولمالسبىفىمعظمهنكانإذ.الوقتهذافىاليهودياتالنساءقللأ-9

القليل.إلامنهن

ههـاكأنإلا،الأجنبياتزواجمنععلىعملواالدينورجالالتوراةكانتفإذا

علىوعملياعلمياوشجعوا؟والتعاليمالنصوصهذهضدوقفواالعلماءمنالكثير

وجدتإدهابلكلا؟اليهوديةالمرأةاحترمتذلكًبعدفهل.دالأجنبياتالزواج

احترامها.علىيتفقولاينصفهالامجتمعا

!



الرابةات

لمحضلذواوالسريلابخشوالشفحةوالأنةا

زوجاتهمبجانب،زوجاتاتخذناللائىالجوارىمنأنواعاًاليهودعرف

ممنىمنهنواحدةلكل،متعددةممانىهذهـالجوارىاتخذتوقد.الشرعيات

:هىالأنواعومذه.خاص

والسرياليةوالحبشيةوالآراميةالأشّورولاللفةفىنجدهاساميةكلمة

وإرالرقيقطبقةفىأحياناوكانت)1(الوصيقةأوالخادمةعلىوتدل.والمربية

)2(.التواضعالشديدةالمرأةعلىتدلالأحيانبمصفىكان

،المنزلفىالحقيرةاليدويةبالأعمالإليهايعهدالتىالخادمةعلىتطلق

معسعلىتدلشفحةكلملأأنالعلماءبمضويرى،التوراةنصوصعليهاتدلكما

برو!.الملامةقرركما.عائلةأوعشيرة

بلجش:-3

المصسلةاللفةالىيرجعأصلها)نبل،ساميةولاعبرولليستالكلمةهذء

اصملانالعلماءبعضهـلرى.الحربفىتؤسرالتىالمراةابنلاعلىوتدلالقديملأ

ألىينظروكان؟للانواحدرأىاعلىالعلماءيتفقولم.فينيضاويونانىالكلمة

المرضإلىأشارتالتوراةولكن،معينةولمدةممينلفرضيستخدمكالذىالنوعهذا

أطفالا.منهاوينجبسيدها،بهايستمتعأنوهوالبلجشتقتضكانتأجلهمنالذى

منرلية.واجباتباداءمكلقةتكنولملالمنزل،علاقلألهاتكنلمذلكأجلومن

والشعل:المحضية-4

أستيرمثلوصالأصليةكالزوحةليستأنهاولوالزوجلأ.مقامتقوموكانت

.فارسملوكًأحدتونجت)نها.يقالالتىاليهودية

05.ية231اصحاحالتكوس)1(سفر

.Iv،01آية02أممحاحالخروج)2(سمر



:الأسيرة-5

نأسيدهاأراد)ذاالعادةوكانت.الحربفىتؤسرالضالمرأةاوالبنتص

نأبمدبهايدخلثمشهرلمدةوأمهاأباهاتبكىأنعليهايجبفإنه.بهايتزوج

أظافرها.وتقلمنفسهاتمفلف

السردة:-6

وتمتبررواحعسذبدونيملكهناللائىمنأكثرأوزوجةالرجليأخذأن

خاصة.بشروطولكنكزوجة

يدهـنحتاللائىالسماءباحدتسرى)ذااليهودىأنالعلماءبعضولرى

الشرعية.المرأةكاولادشرعيأولداًفإنه.ولدأالسريلأوانجبت

وفاته.بعدتمتقلاولكن،الرقيقبيعتباعلاهذهـالحاللأضالزوجقوأن

منأساسعلىيقوملابرهامالألستاذأوردءالذىالكلامهذاأنعلى

وفى.يرثلاأنهبدليلالشرعىكالولديكونلاالسريةأوالجارلفابنادأذ،الصحة

بنين.م!هالهالتهـجبلزوجهاجاريتهاالسيدةأعطتإذاأنه:التوراةماقبلشرع

وأيصا(الحرقفىويرث،للحرةشرعياابنا"الجاريةابنيكون.الحالةهذهفض

وراحيل.ليئةجارشاوبلهةزلفةمعوحدثوسارةهاجرمعحدثكما.أليهفى

القاعدة"كانتواليهوديةاليهودكتابهفىعبدالواحدعلىالدكتورولقول

يولدكارالجاريلأفابنوحريلأ.رقاًأمهيتبعالولدأن.ذلكفىالإسرائيليينعند

الذىالرقنوعإليهديلنتقلنغسهالسيدأبوهكانلوبلحرأ.أبوءكانولورقيقأ

كارطن،الأبدىالرقعليهضربدائمرقذاتكانتفإذا.أمهعلىمضروباْكان

الأجل.بانتهاءرقهانتهىةلأجلموقوترقذات

فىالأمةتبعيةقاعدهصإسرائيلبنىلدىواحداستساءهناككانانهألا

أمةأولأمتهاالشرعيةالزوجلأتتنازلأنوصغرلبلا،واحدةحالةوهىرقها

يكونالفراشهداثمراتمنالجاريةبهتأتىماأنشرطعلىفراشهاعرزوجها

أمهيتبعأى.حرأالولديولدالحاللأهذهفغى.ولدتهالتىللجاريةلاهى،لهاولدا

وهدا.لهجاءتالتى،الطبيعيةأمهرقعنالنطربقطعحريتها،فىالشرعيلأ
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عليط!قوقدالأحص،علىالقديمةالعصورفىلهمعمولاكارالعربالفطام

نأنطاميكنولم.تذكرهـالتوراةمابحسبهاجرجاريتهمنإبراهيمبنإيساعيل

الإسراثبليينعندموجوداًأبيهاحاللأعنالنظربقطعوحريةرقاًأمهيتبعالولد

ذإوخصموصاًالسامية،القديمةالأممجميععندومقررأموجودأكانبلفقط،

uأبوهـالسيدكاروولحراً،أبوهكانولو،لسيدهامملوكاَرقيقأيولدالأملأدوللى

أمهيتبعلأنهيعتبررقيقاْ"نوعهاكانمهماالجاريلأتلدهالذىالولدأنأىنفسه

ولدهاأنذلكفمعنى.حرةتكنلمالجارلةولكنحرة،أمهكانتإذاحرأأو،رقأ

أبيه.إلىالنظردونرقيقأيصبحأى.يتبعها

نجد:الكلامهذاحللناو)ذا

بينتفرقةمناكًأنلنايؤكدمماوهذا.حرألاعبدأيولدالأمةابنأن-ا

الإسرائيلى.المجتمعفىالشرعيلاالمرأةوابنالأمةابن

تتبسكإلهاالشرعيةالمرأةعقمحاللأفىأنهوهوغريبنطامومناك-2

العقل.يقباهمالاؤهذا.الشرمحىابنهاولعتبر،الجاريةأوالأمةابن

عاقراً؟كانتانبعدبولدإللهرزقهاالشرعيةالزوجةأنلويحدثماذا-3

كلا9ًمىتنجبأنقبلالحالكانكماالشرعيلالازوجلأابناَاياملأابنيعتبرهل

.يكونولن

عاقراًكانتإذإبراهيمسيدناامرأةسارةحالةفىذلكقبلحدثوقد

النزاعبدأ.بإسحقالاهرزقهالمائملها،ابنأهاجربن)سماعيلسيدناواعتبرت

وممنى:الجارلةمذهابناطرد:إبراهيملسيدناسارةقالتحتى،بينهمايدب

وهدهـالأبدىالعقمحالةفىإلاحرأيصبحولارقيقأيصبحالجإريلأابنألى.هذا

الضالاستفناءحالة)ن:لهونقول.التشرلعهذافىعلىالدكوركلامانتهى

زلفةمنيعقوبوأولادوسارةوأمه)سماعيلفإن.التوراةنزولقبلكانتذكرتها.

لهاابنهوالجارلةابنأنفيهاجاءنزلتولما.التوراةنزولقبلمنكانواوبلهة.

.الحرةمنللزوجمهداةكانتولوحتى

!بم



كيوعهيعمللاوأيصا.التوراةفىبهيممللامفسوحتشريعالاستمماءهحالة

الكريم.القرآن

والتسرى:الإسلام

وخصوصأ.بسيدهازواجهاعندالجاريلأقدرمنرفعمنأولالإسلاميعتبر

بعدالأمةتعننقوالىحراً،ابنهايصبجأن:الإنجابلهذاوالنتيجةمنهأنجبتإدا

مكانلأبذلكفرفعالشرعيةالزوجةكأولادالأمةأولادجعلوبذلك.سيدهاموت

والحديثة.القديملاالمجتمماتفىti(.41إليهتصللممركزضوجعلها،الأمة

يأتى.ماالإسلاموالمراقكتابهفىوافىعبدالواحدعلىالدكتورودقول

الضالشرائعجميعفىالشاركانكمابجواريهيتسرىأنللسيدالإسلام"أباح

الاجتماعيةالنتائجفىجميعاًهذهـالشرائعخالفولكنه،الإسلامقبلالرقاباحت

تسراهاإذاالجاريلأأنقررأنهوذلكً.التسرىهذاعلىترتبتالتىالخطيرة

الجاريةوأن،حراًيولدالولدهذافإنأنثىأمكانذكربولدمنهفجاءتسيدها،

موتبمحردتامأزولاالرقصفلاعنهاتزولسيدهامنبولدتأتىالتىنفسها

نالهيجورفلاضعيفةمقيدة"ملكيةحياتهأث!اءفىلهاالسيدملكيةوإنسيدها

نحردرهايعوقأنشأنهمنتصرفأىفيهايتصرفانولايهبهاأنولايبيمها

سيدهازوجهاإذاسيدهاغيرمنبهتجئمنالأمورهذهجميعفىحكمهاوياخذ

بمحرديعتقالآخرالزوجهذامنبهنجئمنفإنبولدمنهاجاءأنبعدلآخر

فىوالسلامالصلاةعليهيقولهذاوفى.موتهبمجردهىتعتقكماسيدها،موت

منهبولدمجيئهاأنأىولدها""اعتقها:)براهيمولدتلماالقبطيةماريلأجاريته

لاالولد!أم:والسلامالصلاةعليهودقول:عنهاالرقصظوزوال،عتقهاإلىأدى

علىيطلقكانالذىالاسمهوالولد)وأمالمالجميعمنحرةوهدى،توهبولاتباع

سيدها"1(منبولدتجئالضالجارية

؟زوجاتغيرهنومنسرارىيتخذونالناسكانلماذا

الزواح:(منالنوعهذاإلىدعتأسبابعدةهناك

016صوافىعسدالواحدعلىللدكتورالإسلاممىالمرأة1()

آس



)حدىياحذكانذلكصكبدلاثانيةروحةينروجارإلىيحتاجالزوحكار-ا

منها.الزواجتكاليفلقلةوذلكًيده،تحتاللائى)مائه

أسرته.أفرادscزيادةضيرغبمنهناككاناذالنسلديلادة-2

لهزوجةإمائهمنيتخذأنالىالزوجفيلجأعاقرأالمرأةكانتاذاالمقم:-3

الأمةلأن،الزواجمنالنوعهذاعلىتوافقالغالبفىالأصليلاالزوجةوكانت

الاجتماعيةمكانتهاالونجلأتتازعولن،الزوجيةمقامضقطتطمعتكنلم

الزوجة.بهاتتمتعالتى

الإماءكانبينما،الإنفاقضالزوجكاهلعلىثقيلاعبئاْالزوجاتتعددكان-4

.النفقاتفتخففوالحقولالمنزلفىيشتغلن

ألاابنتهزوجعلىيشترطالزوجلأوالديكونكانحالاتبعمنهناككانت-5

بجانبله،زوحة,Lال!إحدىيتخذلهذاالزوجفكان.أخرىزوجلأيتخد

لابار.معيمقوبفعلكماالأصليةزوحته

رعبلاولكر.البناتمنبعددالزوجلأتاتىقدأحيانأالذكور:الأولادإنجاب-6

لهتأشقدزوجةإمائهأإحدىمنيتخذالزوجكانالذكورالأولادإنجابفى

بولد.

الجوارى؟زواجبحثمنالغرفنهوما

المحتقرصالمرأةمركزصواضحةفكرةيعطيناالزواجمنالنوعهذا)ن

تزوجهامضبيناها(الضالمختلفة)بأنواعهاالجاردةأنإذالإسرائيلىالمجتمع

يصللاوكذلك.ناحيةمنهذا.الأصليةالزوجلأمركزإلىتصللافإنها.سيدها

والأدلة.الزوجاتبينالحسديثيرمما،الأصليةالزوجةأولادمركزإلىأولادها

ياتى:ماذلكعلى

إنه.الحقيضبمعناهالتسرْىعلىالكلامعندبرهامعبدالمزبرالدكتوريقول-ا

الزواحمننوعهووشاععرفالذىولكن،فلسطينفىممروفاًيكنلم

-esclav)العبدة(الجارولالزوجلأعليهولطلقمنه،أقلولكن؟الشرعى femme

ألىلمسبالأولادوكانت،مدنيةحقوقأىالاختلاطهذاعنينشالاوكان

!



علىالكلامعثدأشرلاكما.فيهترثولاالعاثللأاصصتدخلولاالأم

الأولاد.بينمساواةعدمفيهوهذاالقديملأ.الدولضالتسرى

يتسرىالضالجاريةشانرفعالإسلامأنوافىعبدالواحدعلىالدكتوريرى-3

تعققوكذلكحراَ،ودصبعيرثفالولد.وبنتاْولداَلهأنجبتمتىزوجهابها

زوجها.وفاةبمدالمرأة

فىإلامطبقةتكنلمدهاوأولاالمرأةاكتسبتهاالضهذهـالحقوقيأنأى

هذاإلىالمرأةتمثلفلمكاليهوديلأ.الأخرىالأديانغيرهـمنفىاما.الإثسلام

.الممتازالمركز

الجاريةبهاجردخلثم،منهاينجبولمسارةإبراهيمسيدناتزوجعندما-3

لسيدناوقالت،سارةغضبت؟السلامعليه)سماعيلوأنجبتالمصرية

يدلوهذاهذاإبراهيمسيدنافملوفملا.وابنهاهذهـالجاريةاطرد.إبراهيم

مركزأنعلىتدلالتىالقديملا،المجتمعاتهذهضسائداكانماعلى

.محتقرأإلاالأصهـليلأللزوجةبالنسبةيكنلمالجاريةالزوجلأ

الزوجةأهلألى:الأصليةوالزوجةالجارثدةالزوجلأبينالتفضيلبابضبينا-4

ناأساسعلى،الجارولالزوجةأبناءيورثلاأنالزوجعلىيشترطالأصليلا

.للزوجدوتةيدفعونالأصليلاائروجةأهل

ن):وقلناالزوجيهالتكاليفقلة:بالجاهـلةالزلماجأسبابمنأنسبقفيمابينا-5

علىدليلوهذا.والحقولالمنزلفىتشنيلهنيمكئالزوجاتالإماءهوْلاء

)العبدة(الجاريةالزوجةمركراحتقار

ملكأتكنلمالمبدةالمرأةإن:يلىمااسراثيلحضارةتاريخكتابقىجاء-6

زواجهاحالةوفى،يتزوجهاأنلابنهأوللزوجيمكنكانوبذلكً،للزوجةخالصاً

وغيرهاالأمةأنهذا:وممنىترتفع)1(،الإنسانيةقيمتهافإنالطرلقهذاعن

مماوهذا-الشرعيةللسيدةملكشبهأوخالمثاًملكاتعذكانتيشبهونهاممئ

النالىحيثأولادها،مركزمنيضمفكمااجتماعياالأملأمركزمنيضعف

)1(Histoire de la C، vilisation par alfred Berlhoiet

بثامت



الإسرائيلى.النفلامفىعبدأيولدالأمة

حولإسرائيلحضارةكتابفىجاءمابدليليرثأنالحاريةلابنيكنلم-7

وكدلكهاجر.تطردلمسارةأنلو،يرثأنلإسماعيلالممكىمن"كانالميراث

يرث"لاوقالوايفتاحطردص

يفتاحِ!وكانعنهاقصدسفرفىجاءله)1(يفتاحأخوىطردوحالة

امرأةولدتثم،يفتاحولدوجلعاد،.زانيةامرأةابنوهوبأسحمارالجلعادى

أسا.ليتفىترثلا.لهوقالوايفتاحطردواالمرأةبنوكبرفلماسينلهجلعاد

-8)2("أخرىامرأةألنأنتلأنك

اأد21يقول)سراثيلحضارةكتابمؤلفأن.بدليل.الأمةهىالسترلةاعتبرت-8

والسرلةوالشفحةالأمةأن:هذاومعنىهالعبدةمركزفىكانتالضالسريلة

والرقيقة.العبدةمركزفىفكلهن.واحدمركزكىكلها

الأصليذالزوجةتكولىعندماأنه.يقولإذ.الأمةمركزفىالسردةتعتبر-9

يكود.ولدألهلت!صليتزوجهازوجهايدىبينالسريةتضعانفيمكفهاعاقراً

فعلا.أنجيتهقدتك!لموأناياصملية.الزوحةابرقانو!ا

سيدلازوحنسارةعلىالكلامعندالحالةهذهمثلىصتكلمناوقدهذا

هاجرءوحاريتياهيم)برا

تواحصضمدالجوارقهؤلاءشألىصركعافيشلامألىكيصعركماوقدهدا

يحمد!محا.اًأحراوليصبحونأولادمنوألى،العتق5المعاملةحيثص؟سميدهى

م!ص،ر.!سَكركىالحوأر:طء4هو!هـهريم

\؟!!لرنوتطوللالا!هـإسرالسحص(ا

2؟اآ؟ت11م!صحاحئقصأجسرا1
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والتح!ليقالطلاق

كى!ص+ءورررهوكمااالقديمةالأزمنةفىممروكألطاماالطلاق)1(كار

لإرادتهالررجيةالعلاقةينهىأنفىالرجلىحقبهولقصد،الحديثةالعصمور

حكماصيستصد!أروعليه.الصقحقللرجليكونألافهوالتطليقاما

كىطلاقلا/الممالىهدهضوءومط.الزوحيةالرابطةبانحلالالقصائيلأالسلطة

الطلاق)3(.تمرّفلافهى،المسيحية

محتمحهعمسادالدىالمفلامهوالطلاقأرسنرىفإننااليهودعكلدأما

اليهود.عندالطلاق

المعترهـب،ه،الديميةالأسسضمنوحملتهالطلاقاليهوديلأالشردعةأحلت

يأتى.ماالتتيةسفرفىحاءوقد

!!حدرالأط-عينيهفىنعملانجدلمفإلىبهاوتزوجامرأةرحلأحد!إدا

)3(ا؟بيتهمنوأطلقهايدهاإلىودفعهطلاقكتابلهاوكتبشىءعيب

ضوكأءخجعلت!ولكن(للطلاقحاصةأسبابأتضعلماليهوديةالشرلعةإرْ

لألأعيثيهفينعمةنجد."لمعبارةتفسيرفىالعلماءبعصقالحتىالروج،لمشيئة

هدىصكمركزهاوإدًا.يطلقهاأرفلزوحطاكل؟طبحةتحسئلمإذاالزوجةإلى

الزوج.مزاجعلىمتوقفالماحية

الطؤ.أولطلاقا

ل!دطردهوإدماالدرو!،دالمعنىطلاقاليهودىالديندىهنادًليس

Repudiationالطلاق(1)

928صالحمناور!ممطصللدكنورالماف!الاحنماعكتا!)3(

!-االآيات34الأصحاحالتمسيئلمر)3(



كلمةتفسيرفىالعلماءويقول.اليهوديةللزوجةالاحتقارأنواعأسوأوهذا.طلاق

بيته"منطردهاأى؟بيتهمنأطلقها)1

اللهتقييدحالات

يحقأجلهامنالضالأسبابتحددولمالطلاقاليهوديةالشردعةأباحت

رحالأنألا،مصراعيهعلىمفتوحاًالبابجعلتبل،امرأتهيطلئأنللزوج

وهذه.امراتهيطلقانللزوجيحقلاشانهامنكانقيودبعضوضعواالشريعة

الىيقولونالشريعةرجالأنالاإبعد،فيماسنبينهماكمافقطاثنتانصالحالات

طلاقهبعدالزوجأنأساسعلىالطلاقمنعمباشرغيربطرلقتقيدالمللاقآية

الروجموتبعدولوثانيةيتزوجهاأنيمكنهلاآخرشخصمنوزواجهاامرأته

بهاوتزوجامرأةرجلأخذ"اذا:التث!يةسفرفىجاءفمثلأ.منهطلاقهاأوالثانى

ودفعهطلاقكتابلهاوكبشىءعيبفيهاوجدلأنهعينيهمىنعمةتجدلمفإن

دإنخر2لرجلوصارتوذهيتبيتهمنخرجتومتىبيتهمنواطلقهايدهاالى

وابيتهمنوأطلقهايدهاإلىودفعه!للاقكتابلهاوكتبالأخيرالرجلأبفضها

طلقهاالذىالأولزوجهايقدرفلالهزوجلأاتخذهاالذىالأخيرالرجلماتإذا

فلاالربلدىرجسذلكلأنعْنجست.أنبعد،زوجةلهلتصيريأخذهايعودأن

)1(نصيبأ،إلهكالربيعطيكالتىالأرضعليخطيةتجلب

الأحوالمنحالبأىيستردهالنأنه،امرأتهطلقإذاأنهالزوجعرففإذا

الأمار،صماميعتبرثانيةاليه)رجاعهاإمكانهعدمفإنبآخر؟تروجتلوفيما

التطليق.وعدمالتريثالىذلكيدعووقد.منهاالطلاققبلكئيرأسيهكروأنه

:التوراةفىعليهاالمنصوصالطلاقعدمحالات

وجعلته،الأسبابمنسببلأىالطلاقأحلتاليهوديةالشريعلأإن:قلنا

لاالحقهذاولكنشاء.وكيفماشاءمتىيستعملهالزوجيدفىوسلاحاحقأ

الثتين.حالتينفىإلاالزوجيستعملهأنيمكن

.!-االأيات!2الأصحاحالتمقيةسمر1()



ولى.لأاللألحاا

عيرالشىءذلكوكانسمعتهامنيسىءشيئاًزوجتهإلىالزوجنسبإذا

سمرفىجاءوقد.بتاتازوجلأتطليقبمدمالزوجيلتزمهذهـالحالةفض.صحيع

ماإئيهافنسبالغضهاثمبهاودخلامرأةرجلتزوج"إذذلكً:يغيدماالت!كلية

فلماالمرأةهذءاتخذتإنى:فقالقبيحةسممةعنهاوأذاعفيهاالكلاميوجب

عذرةعلامةودخرجانوأمهاابوهاالفتاةياخذ!عذرةلهاأجدلممنها؟دنوت

لهذاابنتىأعطيت)نى:للشيوخأبوهاويقولالبابإلىالمدينةشيوخالىالفتاة

ابنتكاحدلم.قائلأفيهاالكلاميوجبماإليهانسبقدهووهافأبفضهاالرجل

المدينةشيوحفياخد.المدينةشيوخامامودبسطانها،ابنتىعذرةعلاملأوهذه.بكرا

سمعةلإذاعتهالفتاةأبىإلىولدفعونهاالفضةمنمئةولغرمولهالرجلذلك

)1("عمرهطوليطلقهاأنيستطيعولازوجةلهاولكونإسرائيل،مىلكرعلىقبيحة

،اأدا:التثنيةسفرفىجاء،بمدتخطبلمالتىالمذراءالبنتعلىالتعدى

يعطى،فوجدامعهاواضطجعفامسكهامخطولةغيرعذراءفتاةرحلوجد

روحةلههىوتكورالفضةمنخمسينالفتاةلأبىالفتاةمعاضجعالذىالرجل

")2(أيامهكليطلقهاأنيقدرلا.أذلهاقدأنهأجلمن

والضدرلالمراة.الطلاقحقاستعمالفىاليهؤإساهةاتر

الروجاترقابعلىمصلتاسيفاًوجعلوهالطلاقحقاستممالاليهودإساء

ععصلكمننقللهذاو)ثباتاً.اليهودىالمجتمعفىمنحطمركزكىجملهنمما

بيمكالشاهدهوالربأنأجلمنلماذا"فقلتم:ملاخىالنبىسفرفىجاء-ا

يغدرلا.عبدكوامرأققرينتكوهىبهاغدرتأنتالتىشيالكامرأةوبين

)3()سرائيل،إلهالربقال.الطلاقيكرهلأنه،شبابهبامراةأحد

02-13الآيات33الأصحاحالتتسيهسفو1()

.92-38الأيات33الأصحاحالتت!ية)2(

61-ا!منالأيات2الأصحاحملاحىسغر)3(



!،جاءوهو.متىإنجيلفىجاءالذىالسلامعليهالمسيحالسيدكلام-2

-ب؟لكلامرأتهيطلقأنللرجليحلهلله:قائل!ليجرلوهالهرسميودااليه

صوقالوانض؟ذكرأحلقهماالبدءصخلقالذىانقرأتهامالهمْوقالفأحاب

واحدأحسداًالإسّانولكونبامرأتهوللتصئ،أمهأدعاهالرحل،يتركهذاأجل

كتارري!لىأرموسىأوصىفلماذالهْقالواإنسار.يهحرقهلااللهحععهمالدى

تطلقواانلكىادنقلوبكمقساوةأجلمنموسىإنلهم:قال؟فتطلقطلاق

هكذا.يكنلمالمدءمنولكن،نسائكم

الدىو-يرنىباحرىخوتزوحالزنالسببالاامراتهطلقمنإنلكموأقول

)1(يزنى""بمطلقةيتروح

اليهودعذدالطلاقدلام

الي!ديةالمرأةامتهانإلىيوْدى

،سم!--إلىوسسءبمصلحتهاليضرإلااليهوديلأالمرأةعندالطلاقياتلم

يأتى:ممادلكويتبير.كرامتهاويمتهن

عاماسلاحاتركتهللالمطلا،قمحداةسبالا2تضعلماليهوديةالشريعةإن-ا

سو4الروحفأصبحت.لمشيئتهولارادشاء،كيفماارادحيثماالزوحيستمله

زوجها.مشيئةرحمةونحتقلئمركر

.للزوجالطلاقياليهوديةالشرلعلأجعلت-2

حهاأعتإداالاغيرهم!المرأةتنزوحانيمكنلالزوجتهالزوجطلاقحاللأص-3

وامتى-الشخصيذ.لحرشهاوصياعللروحةأعضالهداوفى.لدلكأمرأ

اللدنية.لحقوقها

اليهودىالرجلطلاقفىالوسّىشهادةدقبلأنيمكنأنهالمرأةامتهالىمنللع-4

)2(.اليهودىالمدينمديونيةإثباتفىالوثسبشهادةيعتدلينما/لامراته

01-3منالآيات91الهاصحاحصتىألحيل(1)

.925صالأسيوطىللدكلوروالدينالاقتصادليرالأسرة)3(



المتزوجة:ابنتهعلىالأ!سلطة-5

سلطةمنذلكيضلهربمامنزلتهاوتحقيرالمرأةامتهانعندالأمريقفلم

زوحهامنتطليقهافىسلطلاللابكانبلالطلاقفىحقه!ىعليهاالونج

كلمة.مجرداوسلطاناىللزوجةيكونأندورغيرهمنوتزويجهامفهوسحبها

.مرةمنأكثرذلكحدثوقد

كىشمشورأتىولماآخر.برحلوزوّجهاأبوها،سحبها.شمشونزوجة)1(

منها.بدلاأختهايدألوهاعليهعرضطلبها

!لكلطىيدعىلشخصوأعطاهاشاؤلأبوهاسحبها.داودروجةإن)ب(

الفلطىرجلهاصكأخذهاروجتهطلبفىبعثالعرشداوداعتلىفلما.لايش

أمرألىإليالطرلقصهـلصحبهايبكىوهورجلهاودعهاوقد.داودإلىوارسلها

1(.فعاد)دالعودة

الجاريةةأوالحيوانتساوىلاالمطلقلأالمراة-6

كصمهايمكىرحوةالزواحرابطة!كانتيأتىماأنيسرثروتالدكتور/ايقول

مقدماتولامراسيمبلاوتفقضىمقدماتولامراسمبلاوتنشأ.وقتأىفى

رادلاالدفالأعلىالقاضىوهو!مشيئتهلمطلقيحضعالرجلليدفالطلاق

الدتهداصفحرءالمراةأمافمه،منتصدربكلمةليتهمصيرولحدد.لمدالته

والآطهلعيدامستوىفىوأمست،ثروتهإلىوأضافها!لمالهالرجلاشتراها

!"س3أحالج!لص2لألسدعةا!ثا!فى.حرىلأاءلأشياوارلحماوالثوراو(لحاردةا)

(3)(؟مفها

16الآياثالألممسحاخالتالىصمويل1() - 1 i.

61صالأسسوطىنرو!للدكلوروالديرالاسسمادلسالالمرءمل!)3(
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لأرمللاامركز

الحقوقبمضوبقيتحقوقبمضبملىاليهودىالمجتمعفىالأرملةحصلت

الحقوقما2اليهودى،المجتمعهذافىمنحطاْمركزهاجعلمماعليهاتحصللم

فهى)1(:عليهاتحصلالتى

تركةضمنالمنقولةأموالهابعضتدخلفلالها،مابمضعلىنحصلقد-ا

ضمنتدخللاالتىصالأرملةملابسانالملماء:بعضوقال،الميتزوجها

التركة.

.الأحيانبعضفىنفسهاتزولجفىمستقللاتعتبر-2

أحد.أىتدخلدونبهتتعهدالذىالندرتنفذانيمكن-3

لغيرهابالنسبةمنحطأمركزهاجعلوالتىمنهاسلبتالتىالحقوقأما

يأتى:كمافاهمها

وحريتها.شخصيتهاالأرمللاكاتفقدأنكيفرأينااليبومحالةفى)نه-ا

العاشرالأصحاحفىالتث!يةسفرفىجاءكمااليتيمةمماملةتعاملالأرملة-2

عشر.الثامنلأالآيةفى

إذاإلاعادىكاهنمنولكن،الأعظمالكاهنمنتتزوجأنللارمللايصحلا-3

.حزقيالالنيىيقولكمامتوفىالكاهنرملة2الأرملةكانت

اليهوديلأالشرلعة)ن:قبلمنقلناوكماالبكر،البنتمهرنصفالأرماةمهر-4

زوز.مائةهومحدودبمبلغالمهرهذاحددتقد

بخصوصزوجهاموتبمدتحلفهاالتىاليمينفىالأرملةبكلاميمتدلا-5

والبحث.للمناقشةقابليميناأن)ذ،الميراث

بنفسها.نفسهاتزهـدجيمكنلاالأرمللاإن:يقولرأىهناك-6

كالفقيرة.معتبرةالأرملة-7

57.صعدحصنينمؤادللدحورتنمرلدهحضالإسرانيدالمحتمح1()

-اس



رأيصىوهذا.بنفقتهاقائمينمادامواللورثةهوكدهامنالأرمللاتكسبهما-8

يجبأنهاكماالمتوفىعائلةعلىواجبالإنفاقأن)ذ،عليهامحجورالأرملة

الحالةهذءصوهىالنفقاتفىزيادةمنيلزمهابمالتقومتعملأن

فكان.فيهتستقرمكانالهاتعرفلاالرياحمهبفىدائماًالأرملةكانت-9

)ابنأبشالومفنجد،المتوفىأمتعةسائرمعتورثفهى.جداسيئاَمركزها

علىباستيلائهوخليفتهوالدهورلثانهعلىلشعبهيعبرأنيرلدداود(

منالواقعفىوهىرصفلاوصشاؤلسريلأيغتصبابنيرنجدكما،حريمه

مبراتمنجزءعلىفيحصلأبيشعيطلبأدونيانجدكذلكً.ايشولستحق

,j%'.)

للارملة:بالنسبةالتوراةنصوصاحترامعدم-01

لدىاحتراماًتجدلمالأرمللأأنالاالأب)2(امراةمنالزواجالتوراةنحرم

لموبذلكالأب)3(امرأةفتزوجوا.توراتهمتعاليمخالفواإذاليهودمنالكثيرلن

.التوراةأنصفتهاولوحضبجانبهايقفمنالأرملةنجد

)1(التشية

.01يةاله!33صحاحأدحرثيا(2)

اس



بالمرأةونتالميراث

الست.يحجبفالولد.البنتدونالولدتوريثعلىاليكهوديةالشريعةتسير

ترثلابينماالقركةجميعيرثالولدفإن؟وبنتولدلهوكانرجلتوفىفإذا

صوألانادرةوصواحدةحالةفىولكنترثقدالبنتأنحفيفة.شيئاًالبنت

إلىاليهودىالشرعماللماذاولكن.ففطذكورأولادللمتوفىيكنلمماحير

أهمها:النفلاملهذاكثيرةأسبابهناك؟الإناثدونالذكرتوريث

أسرةإلىتنتفلالزواج)1(دحكمالبنتبينماالأبجنسعلىيحافظالولد-ا

.اخرى

قادرةغيرالبنتبينماوعقيدتهاوعاداتهاالأسرةتقاليدعلىيحافظالولد-2

ذلك.على

.الزواجعندتباعالبنتبينمايباعلاالولد-3

الفام.بمضمباشرةفىالأبمكانفىالولديعتبر-4

الداخل:منالزواج-5

داحلمنالزواجيكونانعلىلتةاليدهاحفظأالإسرائيليةالنظمقضت

.اخرىقبيلةإلىالفبيللأمنالملكيةتخرجلاحتىالفبيللااوالعشيرةأوالمائلة

إلىيوْدىهذالأر؟أخرىقبيلةفىتزوجتإذاالميراثمنالبنتمنتفلهذا

ذلك)3(.علىدليل"ماكير"حكايةولعل.الأخرىالةبيلةإلىالتركةخروج

مختلمةلأسبابالةبائلبينتةومالكثيرةالحروبكانت:الاقتصاديةالناحية-6

الأكقرالفبيلةوكانت،للمراعىصالحةخصبةأراضىعلىالحصول.أهمها

وماالمنطفةأرصأخصبعلىالفالبفىتحصلالتىصالرجالفىعدداً

فإنولهذا.أقوياءرجالمنلهابمابذلكًإلاالفوزنحصلأنللقبيلةكان

لهالرجلأنذلك.ومعنىالنافذ.الفانونهوحق"علىيحصليةاتلمنقانون

ع!.حسنبنمؤادللدتمورتشرلدهمسدالإسرانيلىالمحتمع1()

.لتوراةا(2)

سبم



البثت.دوسالليراثحق

القديصة.العصورفىعليهتسيرالساميةالدولاغلبكانتالصحراء:قانون-7

يلى:فيماعفهوسفتكلم

الصحراءثناتثدث

لألىوذلك.الأطقالولاالنساءيرثالاعلىالمكتوبغيرالقانونهذايثص

كاسالميراثأوالملكيةحقأناى.الحوزاةعنويذوديحاربمنهويرثالدى

لأسحليمهيرثالحليفكانهذاأحلومن.فقطالعشيرةرجالعلىمقصورأ

1(.الموت)علىوالتماقدالمؤاخاةهوالحلففىالأصثل

الإسلامولكن.الجاهليةفىالعربعندبهمعمولاالقانونهذاظلوقد

هوالقادونهذاوكانذلكعلىشريعتهمنصتكما.بهيعملونفللوااليهودحرمه

ألفاء"لهيكىولمماتإذاالرحلأن:القاعدةشكانت.شديمأالعبرانيينعندالناشذ

)3(.لفوعشيرتهورثه

يعتبر!كنأنفسهسهنبل.الرجلتركممانصيبلهنيكنفلمالثساءاما

إداالمرأةفكانت،الرجلمتاعسائرمنيورثمامعيورثنوكنالتركةمناجؤ

أداالبفتوكانت،أقاربهبعصأخوهـأوورثهاأولدها؟قديكنولمزوجهاعنهامات

القاعدةتلكعدلتمتأخرعصروفى،إليهالرجالأقربورثهاوالدهاعفهامات

ألناءلهيكونألاوهومحدودبشرطأباهاترثبانللبنتتسمحوصارت،القديمة

روحهاميراثفىلهاحقفلاالزوحةاما.ترثفلاذكورأبناءلهكانفإذاذكور.

قرباها.ذوويرثهاالرجلمتاعمنجزءهىبلبتاتأ

محمدالأستادتاليصالسامي!والأممالمربقدماءعمدوالسياسيةالاجتماعيةالنظمغاب)2(1(،)

9491سنلأجممهمحمو

ملسس



؟الميراثتطورقاده

التركلاطىحقهاعلىالبنتحصلتكيف

منتمكنتو)نما،مبدئيأترثتكنلمأنها:المرأةلحقوقدراستنامنيتبين

لمأنهاعلىنستدلأنويمكن.خاصةبشروم!الميراثفىحقهاعلىتحصلأن

يأتى:بماالميراثحقعلىنحصلتكن

ب!وورثهأبناء.لهيكنولمماتإذاالرجلأنالقاعدةكانت:الصحراءقانون-ا

كنانفسهنهندلالرجلتركممانصيبلهنيكنفلمالنساءأما.عشيرته

الرجل.متاعسائرمنمايورثمعيورثنوكن،متاعهمنحزهأيعتبون

صلفحادةبناتحاللأ-2

لهيكنلمموسىسيدناأن:بدليل،البناتميراثعنتشريعهناكيكنلم

الحالة.هذهحكميبينتشريعأينزلأنربهسالحتىالتشريعبهذاعلم

ذكور.إخوةلهايكونالابشرم!الميراثحقالبنتفيهمنحتوقتجاًثم-3

ألاعليهاوجبورثت؟إذاالبنتأنوهو.الحقهذالتغييرشرم!وضعثم-4

عشيرتها.رجالمنرجالأإلاتتزوج

فىحقهاحيثمنالمرأةمركزبحثتالتىالمتعددةالآراءبيناوقدهذا

يلى.فيماالميراث

صملفحاد:ودناتالميرات-ا

ناواردن،أبيهنعهددىأبوهنتوفىيهودياتبناتهنصلفحادبنات

رأالا،بينهنالتركلأيقسمأنموسىسيدنامنوطلبنأبيهنأملاكمنيرثن

الآيةونزلت.اللهحكمينزلحتىالطلبهذاإجابلأمنيتمكنلمموسىسيدنا

يلى:كماالآياتنثبتونحنالتقسيمكيفيةمبينة

ماكيربنجلعادبنحافربنصلفحادبنات"فتقدمت:العددسفرفىجاء

وحجلةونوعةمحلةبناتهسمام2وهذه.يوسفبنمنسىعشاثرمنمنشىابن

لدىالجماعةوكلالروساءوأمامالكاهنوألعزرموسىأمامووقفنوترصةوملكة
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الدي!القومصيكنولمالسرلةدىماتأدونا:قاشلاتالاحتماعحيمةلا!

لماذا.شولىلهيكنولمماتبخطيتهبلقورحجماعلأفىالربعلىاجتمعوا

أبيماإخوةبي!ملكاأعطناابنلهليسلأنهعشيرتهبينمنأبينااسميحذف

بناتتكلمتبحئ:قائلاموسىالربفكلم.الربأمامإلىدعواهنموسىفقدم

وتكلم،إليهنأبيهننصيبوتتقل،أبيهن)خوةمننصيبملكمتعطيهنصلفحاد

لمدإلى.ابنتهإلىملكهتنقلونابنلهوليسماترجلأيما:قائلاإسرائيلبنى

لنسيبهملكهتعطواإخوةلأبيهيكنلمو)ن،لإخوتهملكهتعحلوا؟ابنةلهتكن

رأمكماقضاءفريصلاإسرائيللبنىفصارت.فيرثه.عشيرتهمىإليهالمحأقرب

منسىصب!ماكيرابنجلعادعشيرةمنالآباءرؤوسوتقدم.مولىالرب

بنىمنالآباءرؤوسالرؤساءوقدامموسىقداموتكلموايوسفبنىعشائر

لبمىقرعةبقسملاالأرضيعطىأنسيدىالربامرقد:وقالواإسراشيل

صرنفإن،لبماتهصلفحادنصيبيعطىانالربمنسيدىأمروقد)سرائيل،

إسرائيلبنىموسىفأمر.نمسيبهنيوْخذإسرائيلبنىأسباطبنىمنلأحدنساء

بناتعنالرسبهأمرماهذايوسفبنىسبملىتكلمبحققائلاْ.الربقولح!سب

يكنآبائهنسبطلعشيرةولكننساء،لهيكنأعينهنفىحسنمنقائلا:صلفحاد

)سرائيلبنويلازمبلا،سبطإلىسبطمنإسرائيللبنىنصيبيتحولفلانساء،

تكونإسرائيلبنىأسباطمننصيبأورثتبنتوكل.آبائهسبطنصيبواحدكل

آبائهنصيبواحدكل)سرائيلبنويرثلكى؟أبيهاسبطعشيرةمنلواحدامرأة

كل)سراثيلبنىأسباطيلازمبلبلاخر،2سبم!الىسبطمننصيبيتحولفلا

نصيبه.واحد

وترصةمحلهفصارتصلفحادبناتفعلتكذلكًموسىالربأمركما

عشائرمننساءصرنأعمامهن.لبنىنساءصلحفادبناتونوعةوملكةوحجلة

1(ماأبيهنعشيرةسبطفىنصيبهنفبقى،يوسفبنمنسى

شيئأيعرفيكنلم،الآيةهذهنزولحتى)نهنقولأنيمكنهذهـالآياتومن

البنت.ميراثعن

63!صمحاحا.الحددسفر(1)

اسب



والميراثالمراة

جمعةمحمودالأثساذيراءكما

سلبتهاقد)ذ.الميراثف!حقهاناحيةمنالمرأةاليهوديةالشردعةتنصفلم

مكانتها.وتحقيركرامتهاوامتهانمركزهاضعلاعلىدليلاًذلكفكار.حقوقها

الآتية:ايأدلةمنسنقدمهممايفلهرذلكولعل

الزوحة.يرثالزوج-ا

.الزوجترثلاالزوجة-2

.الأبيرثونالأولار-3

اولاد.هناكمادامأبيهاتركةفىترثلاالبنت-4

أولاد-)خوةلهايكنلمإذاصأبيهاترثالبت-5

)خوته.منأخأىكنصيبنصيبينيرث)الأكبر(البكرالولد-6

فىمعهىتتساوىصبلأخواتهاعلىامتيازأىلهاليسالبكرالبنت-7

.الميراث

نصيمهاكانمهما.فقطالتركلأدعشربعد.تتزوجلمالتىالبفتميراثيحدد-8

اياموالعلىيقعالميراثفىنصيبهاإنالفقهاء.بعضودقولالتركةمن

يعتمدورالراىهذاإلىيميلولىوالذين.الأملاكًالعقارولعلىوليسالمنقوللأ،

البثاتأرفيهاحاءالتي،الأشوردةوالقوانيرحمورابىقانونفىجاء!اعلى

فىالعادةكانتفقدفقطالمهرحقألالهنيكنولم،الميراثمنمحروماتكر

لإخوتهاالأمرتركيصهرهاألىقبلالأ!ماتوإذاابنتهمهرايأ!يدفعأنلالل

العيرأمالمساحتهاتبعأالأملاكردعمنحزءاجزءايمفحودهاعادةفكانوا

للابناء)1(.ملكاًفتثضنمسها

جسة.ثحمودمحمدللاسظدوالمياسيةالاحتماعيةادنطم1()

سام



المقارناتكتابفىجاءكماالميراثنطام

حقوقهاشلبتالمرأةأقوكيف

ياتى.ما313المادةضوالمقابلاتالمقارناتكتابفىجاء

غيرهمصولاواياخواتوالإخوةوالبناتوالأزواجللأباءمقدرةفرائضلا-ا

الذكرالولدمعالأقاربمنغيرهمولاللآباءولاللزوجلأولاللبناتميراثلا-2

بكرى.غيرأوبكريأ.

إخوته.مناثتينحظلهالأولادمنالبكرى-3

الخِدلى.كاتخادمشروعغيرأومشروعنكاحمنالولديكونأنلسفرقلا-4

عليهابالنفقةإلاالولديكلففلا؟قاصرةوابنةذكرأولداًالميتترك)ذا-5

.البلوغسنتبلغحضوترليتها

سنة.عشرةاث!تاللبنتالبلوغسن-6

حطكللبكرىالأولادمنالذكورتعددو)ذاولدهـالذكر،الميتفىيرثمنأول-7

مىصحيعغيرأوصحيعنكاحمنمولودبينفرقولا،إخوتهمنالاثيم

المواريث.فىالأولاد

تبلغحضوالترليةالنفقةفلهاعشر؟الثالثةمنهنتبلغلمفمنالبنتأما

ابنيكنلموإن،ابنهلابنفميراثهذكر.ولدللميتيكنلموأذا.تمامأالسنهذا

البنت.لأولادفالميراثبنتلهيكنلمو)ن(الميت)بنتللبنتفالميراثاب!.

فإلهالنت؟لهوكانتوفىإذاالابنبأن:الثامنالبندهداعلىنعلقونحن

يسيرصالميراثلأنالمورثبنتعلىمفضلةالمورثحفيدةألىأى.عمتهاتحجب

فىالقرائيرموقفعلىالكلامعندالحالةهذهعنتكلمناوقد.رأسأالفروع

.الكتابهدادىالميراث



كماالمرأةوحقالميراثلحلام

يلأ:اليهوالمعارفدانرةفىجاء

حدأىإلىنتبينأنيمكنومنه،الميراثتوزددعنظامعنآخرتقسبموهنادً

:المجتماليهودىفىالمرأقاحتقرت

:أقسامريحة,الىالورتةتقسيم

العم(4)الأخ3()البنت(3)لولدا(1)

رتبوقد(1عشيرتها)أهلمنزواجهاJ-فىالبنتترث؟البنتلأحال

)2(:يأتىكماالجدول

وفروعهم.الأولاد(1)

وفروعهم.البنات)3(

.الأب)3(

.الإخوة)4(

.الأخوات)5(

الجد.)6(

العم.)7(

.الممات)8(

الجد.جد)9(

كماوالمراةالميراتنحقام

الشرعيلا:الأحكامفىجاء

هى.الميراثفىالمرأقبحقخاصاًابهاجاءوماالإسرائيليةالشرعيةالأحكام

435()مادةابنهيرثالأب1()

.6،7الآيات36اممحاحالمددسفر(1)

ية.الووالممارفدالْرة)2(

حبم



(try)مالوارثةفهىبنتلهوكانولدللابيكنلم)دا)3(

943()مبنتهافىولاابنهافىترثلاالأم)3(

(sir)مالنصيبفىتساوداًوخنثىبنتاْتركًالرجلإذا4()

العشر.وهوالتركلأمنالدوطلأقيمةالذكورأخواتهاعلىللبنت)5(

لاوحدهزوجهاالىشرعياْميراثأبوفاتهايوْولالزوجةنملكهماكل)6(

333()مآخررجلمنأممنهأكانواسواءأولادهاولااقاردهافيهيشاركه

فيماأوكدهاكسبمنتركتهفيمازوجهامشاركةالزوجةلورثةليس)7(

اشتراهـلهافيماولاوثيابأمتمةمنبهدخلتفيماولاخاصمأملكاْلهامملوكهو

كانأياْالزواجأوالخطوبةهدايافىولاالزواجبعدالحلىمنمالهمنالزوج

231()ممهديها

يتاهلئأنإلىتركتهمنأبوهنمات)ذايتعيشنأنشرعأللبنات)*(

يرشدن.أو)يتزوجن(

عليهبماقائمأمادامزوجهاحقمنفهى؟لقيةعلىالزوجةعثرتإذا)9(

("83t)مالواجباتمن

العشرفىالبنتحى

وكانميراثاًتركًالأبإذاأنهوصمنهاتستضيدأنللبنتيمكنحالةهناك

فلاالبنتاما.التركةكلالأولاديرثالشردمةبحسبفإنهوبناتذكورأولادله

علىيجبفإنهبعد.يتزوجنلمأوالرشديبلفنلمالبناتكانت)ذاولكن.ترث

يحسمولكى،زواجهنحتىأوالرشدسنبلوغهنحتىالبناتإعالةالذكورالأولاد

وهذا.التركةعشريوازىبماحقهنحددتالشريعةفإنذلكًفىحقهنالقانون

منيستفادماهووهذا.زواجهنعندكصداقلهنيدفعأوعليهنينققالعشر

iالموادنص لآتية:

.53()ميبلغنأويتزوجنأنإلىالبناتنفقةالأبتركةعلى-

حضمنهنالمتزوجلأغيرنفقلاعليهموإنماناثالاٍدونللذكورالتركلأ-

53(ا)متباغأوتتزوج

للإسرانيليين.الشرعيهالأحكاممحموعة1()
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و)ذا.بنصيبهناستقلالهنشرعاْللإناثحقالتركلأادارةالذكورأساءاذا-

ذلك.فىعنهنتنوبأنالشرعيلأفالسلطةقاصراتكن

للبنتالمخصصالعشرفكرة

فيه:حقهاوضياعالقاصر

)عالةالإخوة"على)نهللإسرائيليينالشرغيةالأحكاممن531المادةتقول

حتى،عليهنينفىالعشربقدرالميراثفىولهن،يتزوجنأويبلفنحتىالبنات

السموباطنهالرحمةظاهرهالذىالكلامهذا"زواجهنعندلهنيدفعأويبلعن

ماعلىانصبتالمشرفكرةأنوذلك.للمرأةوظلممفالطلاهوانما.الزعاف

فيهافليسمنقوللأأوسائللاأموالمنيتركهماأمافقط،عقارمنالأبيتركه

للبنت.عشر

.المرأةبحقوقوالإجحافالطلمهذايثبتماواليك

القاعدةهذهعلىأزادوا()الكهنةالأرلاب"ولكن:المقارناتكتابفىجاء

النفقلافىالبناتحقجعلواكونهموهى.أخذوهاشرعأىمنندرىلامساللأ

المقار،فيهاالتىالتركةعلىقاصرأوالصداق

ذكردونفقطذكورأأولادأوتركًماتمنأنفىذلكً"وسبب:يقولثم

النفقةسوىقلناكمالهنوليساليهودشرعفىيرثنلاالبناتكونالإناث

وألاعقارالتركلأفىكاناذاللذكورالموروثلأالأراضىريعمنالزواجعندوالصداق

والمواشىالنقودمنالمقنطرةالقناطيرالرجلتر&ولومهر،ولانفقلأفلا

فيماالالهنحقلاحيثالميراثفىالزوجاتحكمكانوكذلكالأخرىوالمنقولات

التركةفىكانازاالاالذكورمنالورثةبهيطالبنولاالزواجعقدوقتلهنكتب

يتركًالرجللماذاماحاللافىالعشرفىالمرأةحقيضيعالطرلقةولهذهعقار،

1(.!اومنقولةسائلةالكيرةالأموالوتركعقاراَ

هناكً)نبلالمشر،فىالمرأةحقضياعمنالحدهذاعندالأمريقفولم

57.مىعدحسنين!ؤادللدحور-ثمن!ربد.حضالإسرانيلىالمجتمع)1(

بم



صصقاشالتركةكىكانإداإلااللورثديوريقحملورلاالورثةأ!وهوألاآخرطرلقأ

الديى"فىيباع

واما.عقارأتردصاًلوفيماالمورثدينبدفعمسئولونالورثةاندلكومعنى

حقلضياعسبالطرلقةودذه.بالدفعيلتزمونفلا)نقوداا(سائلةأموالاًترلصًلو

الديىلسدادسيباعالعقارومادامالعقارمنسيقتطعالعشرمادامأنهإذالبنت

ليعهثصيضلاقدالذىالعقارمننصيبهاعلىنحصللنالبنتأ!ذلصافمعنى

دي!.منالمورثعلىبما

يدكعواأندونومنقولاتأموال.منالمورثتركهبماالذكورالأولادويفوز

المنقولةهذهـالأموالمنشىءعلىالبنتنحصلأنودونناحيةمنللدائنشيئاً

.اخرىناحيةص



لتاتاسد

الطرقإلىالموععاتالانتقاد

الميراثعىالمرأةلمذعاتخذتادد

وفقهائهاوعاماءهاالشريعةوأنالميراثحقعلىتحصللمالمرأةإنقلنا

هدامنكثيرةدراساتفىبيناوقد.الحىهذاالمرأةلسلبمتعددةطرقأاتبعوا

الطرق.هذهبعضالكتاب

اليها:وجهتالتىوالانتقاداتالطرقهذءبعضنبينوالآن

لأحديوصىأنالمالكعلىا!اولىمراحاهافىاليهوديلأالشردعلأحدرت)1(

حداًضيقةحدودضمنذلكبعدالوصيةأجيزتثموفاتهبعدملكهمنبشىء

أدواعجميععليطبقتالقاعدةوهذه،معروفونورثةللموصىيكونانمنها

لامراةرجلإيصاءعدم:ذلكمنوالغرض.فقطالأراضىعلىوليستالملكيات

الذكور.أولادهيحرمأويحبهاقد

بحلولينتهىموقوتاًانتقالأكانخربَأوبطردقالأرضملكيةانتقال)2(

.,()اليوبيل

يعقوبسيدنانرىفمثلاَورثتهاختيارفىكاملةحردلأالمورثاعطاء)3(

الكبير)2(.منشىعلىالصغيرأفرايمأحفادهبينمنيفضل

حقهايضيعقدمماشرائها؟فىيرغبلمنالقاصرابنتهيبيعأنللاب)4(

ذكور.إخوةلهايكنلمإذاماحالةفىوخصوصاْ،الميراثفى

زوجها.الزوجةترثلابينماأولادهادونزوجتهوراثلأحقوحدهللزوج)5(

يكفيهاصمالزوجتهيتركالزوجإنيقالالحرمانهذاإنةالشريعةعلماءوبدقول

يملكهاكارالذىالأصدمالكاالىالأرضترجعولمقتضاهلشةخمسينكليتكررعيداليوبيل1()

اليهودع!دالرماكا!أيضاْوان!لر،موسىسيدناخلهنةيشانشاهال!ظاموهذا.عامأخمسيرص

.123مىوامىعبدالواحدعدللدتمورراليهوديةالبهودوتما!.للمؤلف

.YAأصحاح.التكولنسمر)2(

بم



بفيره.تتزوجلادامتماموتهبمدمعاغى

القبيللأ:نفسفىالزواجنضلام)6،

ويشمل،الميراثمنالنساءمنعمنهالفرضعجيباَ.نظاماًالشريمةوضمت

نوعين:النطامهذا

.الاول

بالاالزواجمنالنوعهذاويقضىالعشردة،أوالقبيلةداخلفىالزواجنظام

تذه!لاحضقبيلتهاأوعشيرتهاأوعائلتهانفسمنإلاالبنتأوالمراةتتزوج

فىالحقللبنتكان)ذاماحاللأضالقبيلةأوالعشيرةأوالعائلةخارجإلىالتركة

صلقحاد.بناتضالحالهوكما،لهاذكورإخوةوجودعدمحالةفىالميراث

التانى:

تتزوجألىعليهايجبمنها؟أنجبقديكنولمزوجهايتوضالتىالأرملةأن

أقردائه)1(.أقربأوالمتوفىخا2

.الكتابهذامنخاصفصلفىعنهتكامناوقد.بأجنبيةالزواجعدم)7(

.يرثونفلاالأشقاءغيرالإخوةأما.يرثونالذينهمالأشقاءالأولاد)8(

يكونالميراثلألىيرثونلاالأممنوإخوتهالأمفمإنالابنتوفىإذا)9(

)2(.أخرىعشيرةإلىالتركةتخرجلاحتىالأمجهلأمنوليسالأبمنللورثة

القبائل:علىالأراضىتقسيمنضلام1(0)

الاثمىالقبائلعلىفلسطينأراضىبتقسيمموسىسيدناخليفةيشوعقام

مننالتهبمامحتفظةقبيلةكلتبضبحيثيتبدلولايتفيرلاالتقسيموهذاعشر

هذافإناخرىعائلةالىأراضسيهابعضنتاعائلةباعتأنحدثولو.أراضى

وكان.الأصلىمالكهاالىالأرضفترجعسنةخمسينمناكثريدوملاالمبيع

!متتزوجألاهوالقيدوهذا.الميراثفىالبنتحققيدأن:القانونهذانتيجة

.الكتابمذامىاليبومرواجانطر1()

اليهودية.المماردائرةعننتلابتراالالالتلمود)2(

مبص



عليهأطلقوالدىالللكيعةكىالفطاماهداسمصحرىععشيرةصأوأحرىقبيلة

اليوبيل!*الس

لا؟أمعقارأالتركةكانتإذاالبنتترثهلفى:العلماءاختلف11()

اصحابهاالىالملكياتترجعأنبمقتضاهالذىاليوبيلقانونهو:ذلكفىوالسبب

ورثتلوفيماكبيرةقلقلةإلىيؤدىوهذا.الأولالتقسيممنذتملكهاكانتالتى

إداالتركةضحقلهاالعلماءصكثيررأىبحسبالبنتفإرولهذا.عقاراًالبمت

11"كالبأنولو1(ترث)أنلهامليسعقاراًأكانت)ذاأما،منقولةأموالأكانت

.شاذةفرديةحاللأهذهولكنحقلأابننهاعطى

واشتور.بابلفىالمواريثنضلامعنمفقولالقانورهداان)12(

3(t (Iرابطةكانقطعتاخرىقميلةمنالزواجعدمالىالنطامهذادى

الاستقرارعدمإلىsitممابيعضبعضهااليهوديلأالقبائليينالمصاهرة

السياسى.

فىمحبوسةتظلالملكيلاهذهلأنوذلكالعقارلةالملكيلأتداولقلة1()،

.واحدةقبيلةأوعشيرةأيدى

.البيومزواجفىذلكًبيناكماالكبيرةالملكياتمننوعإيجاد?()5

والزوجاتالأصليةالزوجةمنالإخوةبينالدائمالنزاعإيجاد)16(

التوراةنزولقبلحدثتالحالةوهذه.يرثونلاالجوارىأولادأنإذ.الجوارى

زوحتهأولادأعطىكما،إسماعيلسيدناإلىهداياإبراهيمسيدناأعطىعندما

قطوره-)2(

التىالمرأةأنكيف؟المرأةترثلابينم!االبنتترثانيمكنكيص)17(

مقاللأىنجدلاوترييتهمالأولادوإنجابالزوجخدمةفىحياتهاطولقامت

-اليهودشأنمنهوالذىالظالمالقانونإلااللهم؟والتضحياتالخدماتلهذه

(Institutionsede mois page 185 (t

كلثرأ.نمرهـحرمتكماكانتوارالحاليةالتوراةهمصمدا)2(
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ألىمرالمرأةصععلىيعملقلفاكماوهمالصحراءقادونعلىالإلقاء)18(

عشيرتها.داخلزواجهانتيجةذلكيكونأنفيجبورثتواذا،ترث

تكلمفاوالدىيوشعانشاهاالضالجماعيةالملكيةنظامعلىالإلقاء()91

اليوبيل)1(.علىالكلامعمدعمه

للمؤلص.اليهودعمدالركلا!انطر1()

حبم-



الراب!اهد

السلامعليه((يوب

الميراثونطام

وكماعنه،الشريفالقرآنقصكمانبياْ.كانالسلامعليهايوبسيدنا

ادعائهمفىهواليهودوبينبينناالخلافولكنوالمسيحى،اليهودىالدينقص

ايو!يكنفلم،عليهتجنْواقدفهمذلدً.فىنخالفهمونحنبهوديأ،كانأيوببأن

ضمنيعتبرونهاليهودجملوالذى.نبياْ،مسلماحنيفأكانبلنصرانياًأويهودياً

شملااللذانوالتحرلفالنقصهوانماأسفارهمضمنسفرهاعتبارأوأنبيائهم

اليهوديةفالشرائعأخرىناحيةمناليهوديلأالمرأةحقوقوسلبناحيلامنتوراتهم

فيماسببًهذاوكانأقاربهامنأحدأوأبيهاتركةفىالميراثحقالمرأةنمنحلم

.المرأةبحقوقواضراروفسادظلممنشريعتهماحتوته

أسفارهمضمنأيوبسيدناسفرإدخازإلىعمدواالنقصلهذاوسدأ

للناسوسنثبتفلاهرةالسرقةولكن،العملبهذاالناسويضللواجريمتهمليفطوا

نبىوأنهعرلىإنهبليهوديةأرضفىيكنولميهودياْيكنلمأيوبسيدناأن

المراةمكانةرفعأنهعلىيدلمما.كالأوV?ميراثأبناتهأعطىوأنه،صديق

الذىالطالمالفاسداليهودىالمجتمعبخلاففيهعاشالذىالمجتمعفىوالبنت

مركزها.منوحطكرامتهافاضاعالمرأةحقسلب

حوله:اثختلفةواكأراءايوبعصر

لمأنهوسنرى.أسفارهمضمنأيوبسيدنااسمأقحموااليهود)ن.قلنا

المتعددةبالأدلةنثبتنحنوها.لبيأكانوأنهمسلماحنيفأكانو)نمادهوديأيكن

والخيانةالكذبعقيدةوصعقيدتهموفسادنظريتهموكذبقولناصحلاعلى

.للتوراةنحريفهمبعد

-هاد



لأدللأصوا

الكبرىبالكنيسةألقاهاالتىمحاضرتهفى(شنودة)الباباشنودةالأنبايقول-ا

ولكنمعروفغيرعصرفىأيوب"كان:ياتىماأيوبسيدناعنالكلامعند

كانوأنهالسلامعليهماوابراهيمنوحبينزمنفىكانأنهالناسبعضيرى

الآتيلا:للاسبابوذلدًإبراهيمسيدناقبل

عاشانهعلىيدلوهذا.أولادهعنومحرقاتذبائحيفمأيوبكان)1(

الهارونى.الكهنوتنطاميعرفأنقبلللاسرةكاهناًكانالأبوانالبطارقلأ،أيام

.الكهنوتنطماللذينوموسىهارونقبلجاءأيوباناى

كانو)نماشعبهمعاللهأعمالعن)شارةأىأيوبسفرضيردلم)ب(

متأخروقتفىجاءأيوبكانولوالإلهيلا،والمعجزاتالكواكبعنأخبارفيها

موسىسيدنامعجزاتمنوغيرهماوالماءالأحمرالبحرمعجزةسفرهفىلذكر

.المشهورة

عامأوثمالينماتةيبلغشيخأكانالتحرللأفىواقفأأيوبكانعندما)ب(

وصعنى"شيوخوأنتمصغير"أنا:لهأصحابهأحدقال23الأصحاحفىسفرهوفى

زمنضكانأنهاى.إبراهيمسيدناعاشهاالتىالمدةمنأطولمدةعاشأنهذلدً

ممئأطولمدةيعيشونكانواأهلهبانعرفزمنفىكانأنهأى.لإبراهيمسابق

)1(.بمدهمجاء

الايدكندرية:بجامعلاالعبرللأاللغلأأستاذظاظاحسئالدكتوررأى-2

نأدونعبداللهوانهيهودياً،يكنلمأيوب)نفلاظا:حسنالعلاّمةيقول

ياتى:بماذلدًعلىواستدل.موسىرسالةتبلغه

جزلرةشبهشمالتقعوهىعوصبلدةفىوكانمختتنأيكنلمأله)1(

المرب.

.الكبرىالكتيسةمىالبممةيومدروسمىالطلب!علىألتاماةثسؤالأنبامحا!مرات1()

غس



الشامأرصفىعوصيكنولم،البائدةالعربمنإرمبنعوصكالى)!(

بدليل:عربياًكانأيوبأن)حط(

عردياَ.كانأيوباأن.الفلسضالمعجمفىحاء-ا

اليهود.عندلوومحرمةكانتوالجمال.الجمالمنأيوبثروةكانت-2

واسماءأسماءهمبدليل،عربالثلاثلأأيوبسيدناأصدقاءكا!()د

1(.النعماتى)وصوفر،الشوحىوبلددالتيمانى،أليفاز:هىسماؤهموأ.دلادهم

عريية.الساءالىترجعوجدتهاايأسماءنحليلإلىرجعتفإذا

مطيقولالبابلىالتلمود"إن:أيوبشخصيةعن،"قوييهالعلامةقال-3

يمضفكيف"الناسضربمثلاْإلايكنولم،يخلقلمأيوب)ر.بتراباباداب

تناقصط.والتوراقالتلمودبينأنلاشك؟التوراةتبقيهثمأيوبشخصالتلمود

؟تصدقمأيهما

أنكربينما،الإسلامىالديىوصفهكمالالصبرأيوبسيدناعرف-4

ابو!أعطىاللهإر.التلمودوقال.أيوبسيدناعلىالصبرصفةاليهودىالدين

هسالجدولذلك.يسلبهلموأنهحقا)براهيمسيدنايعطىبينما،النهايةفىوسلبه

الحسنة.بالصفاتاللهيصفهمادبيينمنموقفهمفىمغالطلا

*-!ودكى.الأخروىالحزاءعىالتوراةدهالخمسهالأسفارتتحدثلم-5

كتبهمكىالتناقصعلىدليلوهذا.الآخرةفىالعقابع!يتحدثايوبسفر

4ديصسموكيص.والزدالةبالقذارةأيوبسيدناالصهيونىالمفكريصف-6

كتبهمصتناقصهذا)لى9كتادهمفىمعطماولشرودهالصفاتلهذه

أمهأوأليهإلىين!سباليهودىلألىوذلك4يهودىأيوبأراليهودينض-7

عوص.'-Lالىينسبايوبولكئ

طاطاحصسلككتورلإسرانيلىاالدسالمكركتا!(11



وأرريوبوهىكلداليةهىوانماالسريةفىموحودةصصيرأيوبكلمة-8

جاءتالكلملاولكنالقدماء.اليونانالعلماءقالكما.معسلهاليصررلوبكلمة

علىيعترضأيو!انيفسروهذاعدو"11بمعنىالكلملأوهذه!!أويبالتوراةدى

كميربلعلمائهمكبيرالصيومىسعدتابهقالماوهذايحد:،لمماوهدا.الله

مفالطيهم

ملوكمنوكانه*آيابملكهناكًاسم))ن.سنادواردالعلاملأيقول-9

دىجاءكماشعب(هوالنبىهذايكونوقدمصر،لفرعورتابعاًوكاراسياغرب

؟أيوبهوفهل.العماردةتل

بالعبريةودولاب.زارحدن""يوبابباسمأيوبالمقدصرالكتابيدكر-01

اللهباببمعنى"باب،ايويكونفكيف.بابو"باب،الله"يو"لأن"الله،ابابمعناها

الشر؟عملبألهيصمونهوإنهم

دكرتهاولكنها""الشيطانكلملاالخمسةاسفارهافىالتوراةتدكرلم-11

يهودياً.يكنلمأيوبأريشتوهذا-أيوسسفرص

ا!اسمتذكرلمالتوراةلأنذلك-أيوبامرأةاسمفىاختلافهماك-13

القصصذكرتبينما.العدلأى!يديما"لاسمذكرهاالآراسالترجومولكر

تقربالكلمةوهدها،"سنياباسمأخرىمواضعصوذكرت""رحساصمهاالشعبية

1(.)امراةبمعنىالفرعونية"!لستكلمةمن

عرلياً.بليهودياًيكنلمأيو!أنطاظاحسنالدكتوريدللوهكذا

الفارسى:رالاكرأبوب-3

اليهوديةوالديانةالفارسيةالديانةبينعلاقةهمالداانالمتاسحمىيرىَ

ليهوديةممالديانةالهتاثيرعاىاكانفارصرلم!تشرفىدلاديرزرادشتاهـألىد

المسيحقبلبادلإلىنفواالذيناليهود!اتصل.يقولأرألى"ماسانى11الأستاذدعا

لحاسةالآدا!كليةصالرسالةلوقشت"ايو!"سيد!اعنرصالةعلىطاطاحسىالدكتورت!ليق1()

طاطاحسىللدكورالإ!راثبد"الدبس"المكركتا!أبضأوالطر7391سملاالقامرة
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كىوعاماْسبميرقرالةاللنضفىاليهودولبث)كارس(بالإيرانيينقرورسمتة

الجسدىوالبعثالروحخلودفىرا.2الزرادشتىالدينعنخذوا2الفترةهذه

والاَخرة،والمقابوالثواب

تكئلمالآراءهذهأنالمعروف"انمولر.العلاملأبقولماسانىودستشهد

كتبتالضاليهوديلأالنصوصبمقارنلأهذاودبدو.القديمةالنصوصفىمعروفة

كتباقدالحديدوالعهدأيوبوسفر.بعدهكلبتالضبالنصوصالبابلىالمنضقمل

الفرسفىانتشردينى)مذمبالمزدىالمذهبأثرفيهماولبينالنفى،فترةبمد

ترجمةوكادهماحدالىيبدوأيوبسفرأنوالواقعزرارشت(مذهببخلاف

سرردانيةاوفارسيةكقبعنمنقوللأ

يشبهالمنتحل1()طودياكلابفىيذكرالذى"أسموديلأ"إن؟بقولوأضاف

الشياطينألىهذامن""إيفربتالملاملأودستنتج.زرادشتعندالغضبشيطان

ذكروقد.فولجوهاليهودىالدينفىلهممتاحاَمدخلاوجدواالفرسعند

واضعهيكونأنالمستبمدمنوليسأيوبسفرضاليهوديةفىمرةلأولالشيطان

المنض"فىاليهودعرفهوالذىعليهسابقاْكانالذىالمزدى،بالفكرتاثرقد

:أيوب!عصرحولوالتخبحلىليهوديةاالمعارفدانرة-4

ياتىمااليهوديةالمعارفدائرةفىجاء

لموسى.معاصراًكانأيوب"إن

تقور،بينما،إبراهيملسيدنامعاصرأكانأيوبأن،!كبارةالحاخامودرى

،يعقو!أولادزمنفىعاشأنهولرى،ليعقوبمعاصرأكانإنهكهانأالحاخام

الملكةعصرفىعاشانه:قالمنالعلماءمنوهناك.أعواموعشرةمائتينوعاش

سبا

القر!مىعاشوانه،الحكيملقمادوهو.يقالننتالىلسِطصاليهودالقديسيراحمدطوسيا(1)

الأشتودل!.سلكةعامسةلي!وىمىالمنضالىوحطوهـأصيرامقا.السالع



!دعلىهـسمقدلونا)لراهيمسيدلاقبلىصحاشأيو!إنيقولور.صوهثاك

عهدضمطبفاْيكنلمالنطاموهذاالواسملا.الأراضىيملككانأيوبسيدنابان

.الآباء

محضهذاكلولكناشعياء،عصرفىعاشأيوبان:قال!نوهنالا

أيوبكانبينما،الأراصيملاكمنشكوىعصركانإشمياءعصرلأنافترٍأ

سمرايوبأنأخرونوبرى،الكلدانيينزمنعاشيوب2أنيرىمنومنهم

الضالزرادشتيةوالديانةالفارسىبالأدبالعبرىالأدبتاثرحيثالمبهبمدكنب

لسبهفىاحتلفوافإنهمعصرهفىاختلفواوكما.فارسبلادفىمنتشرةكانت

ادومبينماالحدودعلىيسنوأنه،سورلأكانيوب2ان:يفولفبعضهم.وأصله

)1("أرنونأسماءولدأمنهاوأنجبعربيةامرأةتزوجوانه،العربوبلاد

أسماءهىأبوبسفرفىجاءتالتىالأسماءأنالمستشرقينلعضويرى

وكلدانبة.وعبرلةعربيةلغاتمنخليطالكِتَابلغةأنكماعربية

:أيوبوسيدناالكريمالفرآن-5

وآلتالفبّرمستبيأيّخيربهنادىإذإراًئوبالأنبياءسورةفىتعالىاللهقالا

رحمةمّعهمومنلفمأفلهضرّوآتبناهبنبهِمافكثمالةلاستجبنا!الرَّاجمينأرحنم

لِنعابِدينأودكرىعدداصّ

مسّبيآلّىرلَّهنادىإذأثوبنجدناأوادكر"ص":سورةضتمالىوقال

ووها!وشرابئباليدئساهذانجلِلسَبراركر!وعداببخصالثنيطان
داسسفعالِدكوخذ!الأَنجابلأوَبيودكرىنّارحمةثعفمومثلفمأفلةلة

آوَّابئ،ائةاذعذيّعم!ايرًاوحذناةإئاتحَهثولانه

)1(,EnyclopedeaBeologique- Job

اليهوديةالممار!رانرة



تى!يئماالألبياءقصصكتا!كىوحاء

إلىوانقسموا.هىكانت)قليمأىبىايوببلدعوصفىالعلماء"اختلف

.أقوالثلاثة

.العرباقليمفىإنهوغيرهموكامتيوحارثقال-ا

دمشق-شسبفىإنهوغيرهميكايلبسوقال-3

أدومية.هىعوسإن:المتاخرينالعلماءمنوغيرهموماجىلودوقال-3

نصاما؟غيرهمأواليهودبأنهالكتابهذامصنففىاختلفواوكذلك

واهلهمالهفىاللهامتحنه؟اللهعبادمنصالععبديوب2إن:فنقولالمسلمين

فقدصمماأكئروأعطاهالعافيلا،تعالىاللهفوهبهجميلأ،صبراًفصبراوبدنه

نبياْ")1(وجعلهالكريمالقزانفىجميلاًثناءعليهوألمي،ومالأهل

)2(.التوراةفىأيو!

ومستقيماًكاملأالرجلهذاوكار.أيوباسمهعوصأرضفىرجل"كالى

الشر"عنولحيداللهيتض

وثلاثةالغنممنآلافسبعةمواشيهوكانت،بناتوثلاثبنسسبعةله!وولد

المشرق"بنىكلأعنىالرجلهذافكان!فدانوخمسمائلأجملآلاف

نساءتوحد"ولم42/13"بناتوثلاثبنينسبعهله!وكان:أيضأوجاء

.42/41!)خوتهنبينميراثأأبوهنوأمحطاهنايارضكلفىأيوبكبناتجميلات

دبماتهايوبتورلثحولجمعةمحمودمحمدستاذافىراى

يأتىْماجمعةمحمودمحمدالأستاذيقول

مإلى.لهذكوراشاءوجودمعلبناتهأيوبتوريثتعليلفىالعلماءحارقد

يقولأضافثم.العبرانييننجدهـعندالذى،الوحيدالاستئناءهىالقاعدةهذه

.1636كسةالسحا!عسدالوما!الشيعتاليفالألسياءقصص1()

أيو!سمر)2(

حيزحمص



يلىفيماوسردها.التورلثهداحولآراءهثاكإ!

أرضهبعصفىبناتهإلىالملكيةحقنقليقصدلمهذابعملهأيوبيكولىقد-ا

يلزموأن،وفاتهبعدحالةفىالمنفعلاحقلبناتهيفرضأنأرادوإنما.وماله

الميراثبطريقأليهمستوْولالضالأرضرلعمننصيبًلإعطاثهنالأبناء

"يؤيده"ماالتوراةفىولاأيوبسمرفىليسالرأىهذاولكن.الشرعى

وهىالميراثفىالعامةالقاعدةمناستسّاءمحضالحاللاهذهتكونقد-2

العدد.سفرفىالتوراةعليهاتضمنتالضالقاعدة

والأسرالجلاءفترةأدثاءالبابليينعنالعادةهذءنقلواقداليهودكانوربما-3

أيوبسفرأرالعلماءعندالمرجحإذبقليلذللدًبعدأوبابلىفىفضوهاالض

التاهـدخ.ذلكنحوإلىيرحع

عثدالميراثنضلامتطورفىأرقىمرحلةنمفلهذهـالحادثةكانتوربما-4

العصورفىالمرأةمركزعليهصارماإلىخطرةفيهانجدوأنناالعبراديين

1(.التلمود)زمنفىأىالمتأحرة

وهوالسثتتورلثطرلقةعلىساروأنهيهوديأ،يكنلمأيوبسيدناارطهر

ضحوةوحودعدمحالةفىألاترثتكنلمالبثتأنإد،اليهودعنديكنلمنطام

!دايعصدوالمولكنهمالبثت،توربثبثطاملعملوامنهمايوبكالىفلووعليهدكور.

هـا.-،ءتبثدارلا.!الثحئا!عنشيئاًتلميمادههدىولاتوراصهفىنقرأفلم.الخطام

ا--كر،الثت:كاتبقيث-!ط

ص،سظ!+ء-،دثة

فىإليهثاددثتأصالسظححازى!!حثدئدئتيالسيهتميدلاوى+كالحص

تخهرلت!Sوأله،ني!طلعثرااليهزدألصجاءأصطلإ،بأألى.تخالبمخ!-؟

راءالتم!يم،لأروذلكالتوراةشري!لأصركانوأته/أورشليمكىوس!جكلارد

حممه.محمورصحمدللاستادالاحتماعيةحئما؟(1)



اليمير.مىالحمثعدم

رلانهقاضربفِقئًايِدكأرخذبقولهاللهأمرهامرأتهعلىحلفولما

.اليومهذاالىأيوببئريسمىبئرأورشليمفى)نه:وفالأتحنث

ولكنه.حياتهحالفىتركتهتوزيعفنىالحريلأللرجلفإن.لبناته)رثهوأما

الشريلملا.بح!سبيكونالتوزيعفإن.يورثولمماتاذا

اد
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ال!-النمد

الأكبرالابق-البكرالابق

البكر؟بالابنيقصدماذا

الشريعةرجالوكتبوالتلمودكالتوراةالدينيلأاليهوديةالكتباشتملت

الالنهوومنالبكر،الابنهومنتعريفحولمختلفةتناقضاتعلىاليهودية

هىوماالأكبر،الابنأوالبكر،الابنهومننستخرجأنأمكنناوقدا!بر.

تعريفه.نحددالضالمفلاهر

الشروطاساسعلىالأكبر،الابنهوالبكر)ن؟وعلماوْهاالشردعةاهلقال

الآتية:

.الولادةفىأحديسبقهولممولودJ-0أيكونأن-ا

.الحياةقيدعلىيكونأن-3

بنت.الولادةفىتسبقهالا-3

شرعية.بطرلقلأولدقديكونأن-4

يكفى)نه:يقولالعلماءبعضأن.(ولوابيهحياةألثاءولدقديكونأن-5

أبيه.وفاةقبلالعالمهذاالىظهرتقدرأسهتكونأن

تعيلفهعندحافظمحمدللاستاذوالمقابلاتالمقارناتكتابضجاءولكن

ياتى؟امالبكرى"!الابن

الذينالذكورأكبرولادةكانتفإذالأولادهـ.حياةالأولادأسبقهو"البكرى

البكرىهوالحياةقيدعلىفالذىميتأ؟ولدبذكرمسبوقةالحياةقيدعلى

.للامتيازالمستحق

البكرىوالابنالاكبرالابنبينالفرق

معنىليننميزأنالاَنونوداعتبارهـبكريأ،وشروطالبكرىالابنعنتكلمنا

الأكبر.الابنومعنىالبكرىالابن



قيدعلىمارالالذىسفأالأكمرهوايأكبرالادرأناليهودلعصاعتمر

التمارصوهذا.بنتالولادةنىسبقتهاووماتذكرولدسبقهقدكانولو.الحياة

نأحيثضميف،مركزفىا!برالابنأوالبكرالابنمركزجملالتعريففى

سماوىديىيقبلهلاماوهذا.والأمهاتالإخوةبينالنزاعالىيؤدىالتعارضهذا

فىالمعتبرأنعلىالقسادهذاسببهواليهودعلماءعملهالذىالتمربفولكن

)ذا-الأكبرالابنلاالبكرالابنأنوهونفلرنا.بحسبيمكنماهوالحقيقة

قيدعلىمازالالذىهو-خول-؟!ا"+ع!3!وهوالقرنسىبالاصطلاحايستمنا

)1(.نصيبينميراثحقلهسيكونالذىوهو،أبيهوفاةوقتالحياة

للاسراذيليينالشرعيلاالأحكام

البكربالاذدخاصابهاجاءوما

البكوردلأ.لعتةسهمانلهالأبمنالبكرالولد-ا

294()مأبيهوفاةبمدولد)ذااخوتهعلىيمتازلا-2

894()مميتأأمنزلحيأسقطسبقهولوبكرأيعتبرالولدلايزال-3

(05.)مالبكرهوبعدهفالولدالوضعأث!اءالولدماتإذا-4

بكراً.يعتبربمدهالذىولاهونجلاالطبيمىسبيلهغيرمنالمولودخرجإذا-5

5(.30)مبمدهاالإسرائيليةمنالبكورةيمنعلاالأجنبيةأوالجارولمنالبكر-6

فلا"أسبقايهمايعرفولمواحدوقتفىامرأتينمنولدينالرجلرزق)ذا-

I(.35)ملهمابكورة

(.410)مالأمدونالأبتركلأعلىهو)نماالبكرامتياز-8

أبيه.تركلأغيرتركةعلىامتيازللبكرليس-9

.(OAO)محياتهفىماتإذاابنهبكورةالعاءللأب-اْ

)1(187Institutions de moise par Salvador page



البثر؟الادرميراتصما

إخوته؟باقىعلىميزاتهنمرفأننودوالآنالبكرالابنهوماالآنعركما

فمثلا..)خوتهكنصيبنصيبينيرثأنهوصألاالبكرللالنميزةهناك

أقسامخمسةالتركةتقسمهذهـالحالةفضأولاد،أربعةوله،جنيهمائةوالدترك

جنيهاالمائةفيكونأولادالثلاثلأمنكلكنصيبنصيبينياخذالبكرالولدلأن

الإخوةم!والباقىجنيها04ًيأخذالأكبرفالولد،جنيه02أىخمسةإلىالمقسمة

حنيهاً.03منهمكليأخذ

؟الميزاتهذهعلىالحصولحقالبكرالافيتمنعالضالشروص!هىما

.الأولالمولودمويكونأن-ا

بنت.الولادةفىتسبقهألا-3

بيه.2حياةفىولدقديكونأن-3

البكر؟الابنشرطاليهوداتبعهل

ماكثيراًإذالبكر.الادنيخصفيماكتبهمنصوصاليهودعلماءيتبعلم

.الحالاتبمضنذكرنحنوها.هذهـالنصوصخالفوا

سيثة.باوصافووصفوهحدث،مالهحدثالبكر:الولدقايين-ا

ى!الإرثمن)براهيملسيدناالنكرالابنوهو.إسماعيلطرد-2

.الميراثفىحقهيعطولم،فلسطين

أحدبيمماحقه،علىيحصللم-)سحقلسيدناالبكرالابن-عيسو-3

البكر.الادنحقالأصغرالابنوهويعقوب

مَشسْ.علىفضلأفرايم-4

.هارونمنأصغركانالسلامعليهموسى-5

إخوته.أصفرالسلامعليهسليمان-6

67+



وحقوقه؟البكرالابنعلىتكلمنالمادا

ن!اليهودىالمجتمعفىالمرأةبمركزوثيقةعلاقلألهالبكرالابندظام)ن

أهمها:عدةنواح

البنتولكناإخوتهمنواحدأىكنصيبنصيبينيرثالبكرالابن-ا

نوعوهنا.الميراثفىأخواتهاوباقىتتساوىهىبلالحقهذالهالهاليسالبكر

البمت.علىالولدتفضيلمن

الميرأثحقلهيكونلاالجاريةالزوجةابنانالتلمود:علماءافتى-2

ولوحضاياصليةالزوجةابنإلىالميزةهذهتتتقلبلالبكرهوكانولوالممتاز.

الروجةكابنيرثالجاريلأابنفإنالإسلامبخلافوهذا.سناًأصغركان

الأصلية.

بهمقصودالتلمودفقهاءمنالاجتهادوهذاطافلاحسنالدكتورويقول

والبكوردةوالميراثالنسبةفىالسلامعليه)سماعيلوجدهمالعربحقترديف

البكر.إبراهيمابنفهوإسحئيولدأنقبلولدفإسماعيل.)براهيمسيدنامن

للاسالبكورةبإثباتالتلموديونفأفتى،المصرولالجاريةهاجرمنمولودولكنه

توص!النىالزوجةمنأنهإلاالولادةضتاخروإنلأنهلاسحق.اىالأصغر

نطردتهمصتستقيمحضالاجتكهادهذامنلابدوكانسارةوهى،عبريةبأنها

المختار)1(اللهشعب

تعليق-

ابراهيموفىمنهاودرثسارةابنايضاوهوهاجر.ابنمح!إسماعيل

فلما"بنينمنهاأززقلعلّىجاردتىعلى*ادخل.لإبراهيمقالتسارةلأنى!

.الحرةسارةابنالحاللأهذهفىوأصبح.دإسماعيلمنهااللهررقهعليهادخل

جارشهاتعطىكانتالحرةالمرأةفإن.نفسهيعقوبأبفاءحالات:حالتهومثل

ولاد2ورثكماأبيهمفىورثواالجاريلأوأولاد.ولادا2منهالهالينجبليعقوب

.الحرة

237.صظاطاعسمنللدكتورالإسراثيدالديسالفكر1()
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،الاهالئعل

اليهوديلاالطوائف

قد،وعقاثدونطرياتءآراطاثفةولكل،متعددةيهوديلأطوائفهناك

لوردأذونحن.غيرهاعنوالعقائدوالنظرياتالآراءهذهفىمنهاكلتختلف

لحىالذىبموضوعنايتعلقماهذاضنقصدإنماطائفلا،كلتاريخعنشيئاً

فقط.اليهودىالمجتمعفىالمراةمركزوهو،بصدده

السامريوق

بألسمارتؤمنولافقط،الخمسه-)1(موسىبأسفارتؤمنيهوديةطاثفة

ينملركماعبادتههم،محلجرزيمجبلتتخذالطائفةوهذء.كتبهمولاالأنبياء

لاللسفىتسكنالطاثفةوهذه،المقدسبيتصسليمانهيكلإلىاليهود

أصلهم.حولمتعددةءآراوهناك،بفلسطين

عيرطاثفةمنالزواجأنفسهمعلىيحرمونفإنهم:الزواجفىرايهماما

)2(.غيرهممنالتزوجلاستحرامهم؟فشيئأشيئأعددهميقلولذلكطالْفقم،

الأخت)3(.ودنتالأخبنتزواجيستحرمونانهمكما

الفرش!يوق

اليهوديلأ(للشرلعةالممثلةهىنفسهاتعتبركانتعبرانيلأيهوديةطائفةهم

كالوامركماالمسيع،عهدعلىاليهودىالمجتمعتوجيهصالعلياالكلمةلهموكانت

بالنفاقاشتهرواحتى،الرومانمعيتعاولونوكانوا،عليهخطراًالمسيحخصومأشد

أنفسهميصفولىوكانوا،والتضبالورعيتظاهرونكانواو)ن،الفسادونشروالطلم

الجهلاءأىارص")4(ها"عاماسمعليهفأطلقاليهودىالشببقيةوأمابالعلماء

اليهودية.الطائمةهذهلسانعلىجاءاليهودىللشمبذملصفةوهى؟والحيوانات

الكظب.مذامىاليهوديةبالأسممارالحاصالمصلاسطر1()

.17صمرجمرادتاليصرالرياليورالقراءوركاور3(و)2
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يسيرماتماماًتشبهوالمواهـدث،والطلاقالزواجفىراؤها2لهاوهذهـالطائفة

الشرمحيلأالأحكاممجموعلأفىعنهاتكلمناالتى،اليومالردانيينطائفةعليه

للمتوفَّىيكنلمإنفقملترثوالبنت.والتلمودبالتوراةيؤمنونوهم.للإسرائيليين

1(.ذكور)أولا

الصدوقيون

والكتوييمالخمسة)الألسفارالمقدسالكتابفىجاءبماتؤمنالفرقةهذء

كانوقدبالتلمور،تؤمنلاولكنهاالأنبياء،وأسفارالخمسلأبالأسفارأىوالفبئيم(

أهمها.ءآرادعضلها

القبور.منالأمواتبقياملأتؤمنلا-ا

كانواضكماوأشخاصهمبإفرادهمللبشرا!أبديلأبالحياةتؤمنلا-2

.الأخرةفىوالعقاببالثوابالاعترافترفض-3

والشياطين.الملائكلأوجودتتكر-4

المحفولمظ.اللوحفىعليهأوللإنسانكتبوماوالقدرالقضاءتنكر-5

.مسئولفهوالتصرفحرنفسهأفعالخالقالإنسان-6

بالتلمود)2(.تؤمنولاالقديمالعهدبقدسيةتؤمن-7

بنتتوريثمنبدلاالمتوفىبنتشوريثفإنهم.البنتميراثفىرأيهمأما

الابنبنتكانتاذاوقالواالابنبنتمنأولىأنهابحجةالبنتورثواةالمتوفىابن

عندهمالميراثفإن،والردانيينللقرائينخلافاً،أولىبابمننفسهافالبنتترث

،)3(البنتتحجباالابنفبنترأساًالفرعفرع,iiيؤولالسواءعلى

للإسرانيليير.الثرعيةالأحكاممحموعةعلىالكلامانطر1()

935.ص!لاظاحسئللدتمورالإسراثي!.الدينىالفكر)3(

21.صوالولاليورالقراءون)3(



القذاعن

والعنصالشديدبالتطرفوامتازواالفزيدسيينطاتفةمنتشعبتفرقةهم

ماجريمةلاحنببةالرواجأرهذهـالفرقةوترىقماء،بمعنىعيورتعنىالكلمةوان

نتيجةهوإنماوطاعورأوبذةمناليهوديصيبماإرقالواحشجريمةدعدها

.لأجنبياتزواجهم

الأسينيين

الكثيريعرفيكىولمالسلامعليهالمسيحظهورأيامالطوائفإحدىكالت

لالقر!قديمةمحطوطاتسصاكتشفتإزم4791سنةحتىالطالْفةهدءعن

الأطباء(معناهااسينيينوكلمةالطاثفةهدهعىاللئامأماطت.الميتالبحرص

المداوىأوالطبببمعنىآساكلمةهد.آرامىاصلإلىترحعالكلمةهدهوار

(1")الآساة)1الفرقةهدءتسميةيمكنهذاوعلى""الآسالعربيقولوكما

)3(.طبيببمعنىقديمةمصردةفرعونيةالكلمةأنوالحقيقة

:عدالطانمنهذهبهشميرماواهم

ويمينمقدعىدعهدالفرقةاعضاءدينالقاثموالارتباطالماسصالاعتزال-ا

لعصولرى.ابدألعدهيمينأيحلفونلائمالطائفةبدالدحولعمديحلموده

ألهاحهةهىوحوارلهالمسيحوبيرالطائفةهذهبيرتشابهاهناكأنالعلماء

اليمين.منددلالا،أونعملكلمةوتكتضالناستعترلىحماعة

احسامهمونملافةلطافتهاعلىويحرصورالبيضا.،الثيابيلبسونكانوا-2

نعل!اكنجىأيصاًوالحواردينالمسيحيشبهونوهموقور،طببمضلهروالطهور

البيضاء.الثيابلاسىمعناهاحوارىكلمةأر

واحدكليتولىائناسعنبميدةللطائفةةعامدارفىالجماعيةالمميشة-3

لتطيفأوملبخأووصناعةزراعةمناليوميةالحياةمهامصمهمةفيهام!هم

المسيحية.الأديرةدحياةشبيههحياةيعيشونالدارهذهفىوكانوا،تأليفأو

!،3صطاطاحسىللدكلورالإسرانبدالدلمىالمكركلا!(1)

طبالا+حكلمةتحت-لمبلكاقلرديوصقاموس)3(

نب



دىوالعطاسوالاغتسالوالتطهيراللحيةدوالراسشعربتهديبالاهتمام-4

الماء.

منظم.داخلىتنظيملهمكان-5

.الأسلافصلاةيسمونهامعينةصلاةلتاديلأالشسسبشروقالاهتمام-6

الدماءسفكمنقاسياَلونأفيهاودرونالذبيحلأ،عبادتهمفىيحرمونكانوا-7

القرابير.لهذهسفراخصصواالذيناليهودفرقاكثرذلكفىمخالفين

منراتبأأوزكاةأوهديلأيقبلونولاوالقناعلأبالتقشفأنفسهميأخذونكانوا-8

يديه.عملمنيميشأنمنهمكلعلىوكان،أحد

جميعأ.للناسبالحردةودقولونوالرقالاستعباديحرمونكانوا-9

وأحكامها.بالتوراةيؤمنونكانوا-اْ

وكانواالآحرباليوميؤمنونكما،)1("المسيحبمجىءيؤمنونكانواأنهميبدو-11

ويؤمنون،والتتجيمالسحردلأبالأعمالودؤمنونوالقدر،بالقضاءيوْمنون

والملائكة.بالأدواح

والصهيونية.السياسلاعنالطائفلاهذءابتمدت-12

علىالطائفةمذهمميزاتبعضوافىعبدالواحدعلىالدكتورودصف

بقوله:الأخرىاليهوديةالطوائفمنغيرها

فىالعالميعيشوأن،الحروبالغاءعلىالعملالطائظهذهمبادئمن"إن

والأمانلأالصدقومراعاة،الناسإيذاءوعدمبالخلقالأضمرارومجانبلادائماَسلام

وغيرمنهمالإسرائيلبيونذلكًفىسواء،الناسجميعحيالبالعهدوالوفاء

واستغلالالناسابتزازأو،السليمغيرالكسبطرائقوتحريم،الإسرائيليين

الطوائفبخلاف،اليهودىغيرأواليهودىمعالتعاملفىسواء،وحاجتهمعوزهم

.الأخرىاليهوديلأ

استطارمىاليومإلىاليهودومايزال!عيسىموليس"فشيا،الكلمةهـلمح!قىاليهودمسمح"5)1(

لرناباإنحيلصجاءكما!اللهرسولمحمد-لدسانهم-ومو""المسيح

-بم



دأوترحما4الفرديةالملكيةنحرمفإلهاالملكيلأ.نطامبهتتميرماأهموم!

جماعية.الملكيةتكون

ملكاومتاعواطعمةوملابسومنقولأرضمنأيديهمنحتماجميعوان

عامة.مخازنفيالعاجلةالحاجلأعنمنهيزددمايحفف!شائماجماعيا

منالنفوسفىتبعثهلمابالتجارةالاشتفالحرمتالطائفةهذهأنكما

الأسلحةصناعةوتحرم،الناسابتزازإلىوجنوحالمالجمععلىوحرصجشع

لمابهماوالتماملىوالفضةالذهباستخدامونحرم،الحربآلاتوسائروالذخيرة

وشح.جشعمنعليهيحملانومازهومنالنفوسفىيبعثان

الحياةمتعجميععنوالبعدالزهدإلىوتدعوالترفنحاربأنهاكما

)1(.النباتيةالأغذيةإلىوتدعو،اللحوموأكلالخمورشربونحرم

ة:المر2منالاشينيينموقف

وشصح.الأخرىاليهوديةالطرائفعنبهتتميزخاصموقفالطائفةلهذء

من:ذلدً

ولمبنفسهانفسهابخدمةوتقوم،اديرةداخلجماعاتتعيشهذهـالطائفلاأن-ا

شىء.فيبالنساءتستعن

علىالزواجحرمتولذاالنساءاعنوالبعدالتبتلدفسهاعلىأوجبت-3

وجوبمنالأخرىاليهوديلأالطوادْففرضتهما!سسوهذا.)3(أعضائها

.الزواج

وامىعسدالواحدع!الدكلورتاليصللإسلامالسابظالأديا!صالمقدسةالأسصعاربف1()

دأحهميدعواىيرلدولىللذينقالهف!لع!عيسىالمسيعاتساعأنهمع!يدلالرواعتحريم)3(

ى!احتيارلةفالرممالية،فليقبل.يقبلهـأنالنساًترل!أىاستطاعههـمن:السمواتسلكلوتاقترا!

السمواث.ملكوثصا!!محصدألىالدعوةأحل

،.الأولادوألحا!الرواجع!تحتالتوراءونمرسة

.!اللهرسولاحلصحامىوصعرمدا

-!-



التبتلدىرأىلهاكاروانالملائفةهدهبانيقولآخررأياْهماكألىعلى

ولختبررهنلاأوالنساءيمتحنونكانوااذباتأ؟تحريماًالزواجتحرملمأنهاإلا

امتنعواحملنوإذا،وعرفوهنعليهنعقدوا،المفةمنهنآنسوافإذا،سنواتثلادث

)1(.عنهن

يختصفيماالطائفةهذهعنالتى(جاءتالأقوالمعطميخالفالقولهذا

لمكذلكا.بالتفصيلوالطلاقالزواجنظمعنشىْلنايأتفلمهذاومع3(بالزوامجا

.الميراثتوزيعوكيفيةزوجهاوفاةعندالمرأةمعاملةكيفيلألنايبين

القراصق

الدولةعصرفىالميلادىالثامنالقرنمنتصففىالطائفلاهذهظهرت

وكانتبالتلمودتؤمنولمفقطبالتوراةأمنتلأنهاالاسمبهذاوسميتالعباسية

بالقرائين.الطائفلأفسميت""المقرtتسمىالتوراة

الاَنتمتبرالتىالريانيين،وطائفلأالطائفلأهذهبينعنيفصراعوهناك

الآتيلا:الأشكالعلىالصراعهذاولظهر،الموجودةاليهوديةالطوائفاكبر

ونجسة.كافرةالأخرىأنطائفةكلتملن-ا

ممبدفىيصلىأنللربانىولاالريانى،ممبدفىيصلىأنللقرائىيمكئلا-2

القرائى.

والشعبية.الدينيلأالمشاركاتالبعضبعضهمابينحرموا-3

البمض.بعضهمابينمنالزواجمنع-4

أهمها:الطائفتينبينالفروقبعضوهناكً

المريض.حالةخطورةفىكانتإذاإلاالدواءتناولعدم-ا

.الختانعدم-2

.132مىعلىسش!فرادللدكتورالمبرىالأدلومن(1)

الممدارليوحناالتاسمينالصانبينعاداتمىمذان!جهاعنهاام!تعالمراةحمكاذا)2(

دس



اليهودعيرمعاليهودفبهايسكىالشاللدينةفىاملمزلمعادرةعدم-3

مختلطين.

ساخن.شىاىتناولعدم-4

يسمحلاكماللسبتسابقيومفىكانولوحضنوراووقودإشمالعدم-5

النور.اوالناربإشعاللآخر

فللام.فىالسبتالقراءونيمضىأنالقرائين(طائفة)رثيسعنانقرر-6

:المراةمنالقرانينموقف

اليهوديةالمرأةانصفتالتىالوحيدةالطائفلأهىالغرائينطائفةتعتبر

.الأخرىاليهوديغالطوائفمنتكتسبهالمالضحقوقهابمضأعطتهاإذنسبيأ،

الحقوق:هذهنبيننحنوها

أخته.ابنةمنالخالوزواجأخيهابنلامنالعمزواجالطائفةهذءحرمت-ا

الكتابحرمفكما،والخالةالعمةزواجنحريمهو:التحريمهذافىوالسبس

عمضلهايقولفكما.القياسبطريقوالخالالممفكذلكوالخاللأالعملا

علىوالتحريم.عليهايحرمانعليهحرمتافكماوخالى،عمهلهتقولوخالتى

العمزواحنحريميرىمنوهناكًشرعأ)1((الإناثفىنطيرءيشملالذكور

هذاأرالملماءبعضيرىوكماالشقيقتينغيروالأختالأخابنلأمنوالخال

جالْز.

أخرمنبنتولهايتزوجهاكانآخررجلمنأىالأبامراةبتتزواجحرم-2

لأنهالهنحللازوجهاوابنببنتمنهوترزقآخرويتزوجهامنهتخلوغبرهـأو

)3(.كرامةأختهبمنزلة

جاءماوراءتسيرالتىالربانيينطائغةرأىبخلاف،زوجتهالزواجيرثلا-3

وهو:المواريث)3(احكامض

.231صوالريانيورالقراؤن)2(،1()

:LW(Yوالشولن.السابعالنصلالرابعالسمر-المواثم
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هلإحوته،ستلهيكىلهـاكإدالينته،فالتركلأ/لهولدولا)سسانمات1اإدا

عشيرته.منملقريبه)خوةيأبيهيكنلموإذا،أبيهفلإخوةإخوةلهيكنلمفإذا

زوحتهيرثأنفىللزوجالحقيمطىبماالمادةهذهفىأثرلاأنالقراؤنولقول

الىللزوجيحقبانهقالالقرائينروْساءأحدالنهاوندىكانوإن.زوجتهيرثوألى

زوجته.تركةاقتسامصالزوجمشاركةالسماحهذامنيرلدانهوأفلن.روجتهيرث

الرايكىالقراؤنيتفقهذاوفى.الميراثفىوالبنتالولدبينالقراؤ!سؤى-4

الصاوقيين-طائفةمع

احتهصالرجليتزوجانالقرائيينطائفةرؤساءأحدالفهاوندىلنيامينحرم-5

علىفيهاستندولكنه؟التوراةفىذكرءيردلمالتحريمهذاكانو)ن،الرضاع

هىالآيةوهذء.أخالأمالبنراضعفيهاسسالأنشادنشيدسفرمنآيلأ

النهاولدىانويبدوضميفالسندوهذا")1(أمىثدىالراضعلىكأخليتكول

الإسلاميه23(.الشردعلأحكمإلىهنامال

معا:الأخقينذواخ-6

تكشفولاللضرأختهاعلىأختتاخذ!لا.الآيةتفسيرفىاحتلافهناك

ودقولونالشقيقةغيرالأختبانهاالقراءونيفسرهاحياتها")3(فىممهاعورتها

الآيةعلىاستناداًالمثلقياسبمقتضىتماماًمحرمالزوجلأشقيقلأزواجبأن

يكورانبتاتأيحرمأنهفكما)4("أخيكعورةلأنهاتكشفلاأحيكامراة"عورة

الرجلزواجولكن،واحدزواجاياختينعلىيحرمفكذلكواحدةزوحةللأخوين

بينهما،)ضراريحصللاكىحياتها،فىفقطمحرمالشقيقلأغيرامرأتهبأخت

الإضرار.سببلزوالالشقيقةغيراختهايتزوجأنللرجلفيحلالروجةموتبعدأما

01-8أصحاحالأشارنشيدسعر(1)

لابوفتشليصسساهوطوبياهبملمالقرانييرطانفةلؤساءعنمتالاتمجموعة)3(

81الآبلأ18الأصحاحاللاوسسفر)3(

61الآية18الأصحاحاللاوسسمر()4

عس



الربانيون

التوراةصبكلتؤمىوص.وانتشاراعددااليهوديةالطوائفأكبرهى

فلمكرا!قهاوامتهنتحقوقهاسلبتهاللالمرأةنتصفلمالطائفةوهذه.والقلمود

وهىزوجهايرئهاالمرأةانكماذكورإحوةلهاكانت)ذاأبيهامنالإرثحقتمنحها

.أباهيرثالالنوأنترثهلا

هدهـالطاتفة.وتشرلعاتأقوالمنجاءبماالعالمفىاليهودمعظمولأحذ

والقرادؤالريانيينعذدالمرأةعقجاءماملخص

ولطهر.كبيرأاختلافاوالرلانيينالقراثيينبينشرعاالمرأةحالتختلف

يأتى:فيماذلك

القرائيير.عندننفصمبينماالريانيين،عندصكماروحيتهاتبقىؤزوجهاالمرتد-ا

عليها،العقدقبلالريانيينعندمرةبهاالدخوليجوزالحربفىالمسبيّة-3

.الزواجاعنى.العقدلعدإلايجوزلاالقراتييروعند

لروؤلتهاوالطعاملإحراقهاولوروجتهيطلئأنالريانيينعندللرجليجوز-3

فىعادةئملاقلاماوهوالمسوغمنفلابدالقرالْيين.عندامام!هاأجمل

.الآدابأوالدينأوالخلقأوالخلق

وطلقها،رضىإذاإلا،الحالكانتمهمازوجهامن-انللمرأةبمكنلا-4

دأبأمرهالقاتميرأعنىلفسهفللشرعالقرائيينعندأما.بالطلاقأذنأو

.يرضلمولووبينهابينهولفرقواينصفوها

لمكولهعلىللهوشكرهالرجلخمدالصلاةفىالرلانيينعندالمرأةتمقت-5

.3ذلكمنشىءيوجدلاالقرائيينوعند،امرأقيخلقه

حرةالقراتيينوعندزوجها،إذنبلالهامافىالتصرفالريانيينعلىممنوع-6

.التصرف



أحدهافله.لسلفهاشرعأتقيدالرلادييرهعفد.معقبعيرروهجهماماتس-7

فباطلوقعو!ذا،بغيرهزواجهايجوزولاناشزاعدتأبتفإذاعنها.رغمأولو

المرأةأنأى.عندهمبذلكفيسمحونالقرائيونأما.منهاالسلفيتنصللمما

.الأزواجمنتشاءمنتختارحرة

القرائيين.بخلافالردانيينعندللمرأةشهادةلا-8

عدالقرائيودوصرح،القبلغيرفىالمرأةالربانيينعلماءاستحل-9

.بالاستحرام

تكررمهما،استطاعماالأسرمنالمرأةيفتدىأنالقرائيينعندالرجلعلى-اْ

ففيرالريانيينعندأما.لاأوّيفتديهاأنفمليهالطلاقشاءواذاألسرها،

طلقها؟ثانيةمرةالأسرفىوقمتفإذا،واحدةمرةالابالفديشرعامكلف

وشانها)1(.ص

السبتيعتبرونلأنهم"السبتيومالزوجلأمباشرةيستحرمونالضراءون-11

اليومهذافىلزوجتهالرجلمباشرةأجازواالردانيينلكن،للهمفسأ

فيم.العلماءوخاصلأ

ثاليةامرأةمنالزواجوالأسينيةوالصدوقيلاالسامريةطوائفمنكلنحرم-13

.الحياةقيدعلىالمطلقةالزوجةكانتاذا

الاشكذازيم

فىتدلكانتاشكنازوكلملاوشرقهاأوروباشمالفىاستقرتطائفةص

ثمالجرمانى؟الجنسيسكلهاالتى،الأوروبيةالأراضىيهودعلىالوسطىالعصور

باختصار)3(.المانياتعنىأصبحت

ا.1fصرالرياليونالقراور(1)

\.YAمىمرحمرادتاليصوالرلاليورالقراعور2(.

بم



المرأةمنالاشكنازيمموقف

عندهممحرمالزوجاتتعددأنأى،الواحدةالزوجلأمبدأالاشكنازيميتبع

فىالمتوفىأخيهامرأةزوجمنالتثصلالزوجعلىأنكما"جرشوم،.لمبدأوفقاَ

.الزوجاتلتعددمنعأ،لاليبوم،لأحال

السفرديم

اليهودتشتتانوبعدأسبانيا؟جزيرةشبهتسكنكانتيهوديةطالْفة

حتىعليهمتطلقالكلمةوهذه.كلاجئينالإسلاميلأالبلادفىسكنوا؟وطردوا

الشرقيين.باليهوديسمونأصبحوا

للإسرائيليينالشرعيةبالأحكامجاءمايتبعونكفمالمرأةمنموقفهمأما

لهاكانإذاترثلاالبنتوإن،امرأتهالزوجيرثوإن،الزوجاتتعددتبيحالتى

فىاليهودىالمجتمعفىالمرأةجعلتالطالْفةهذهفإنوبالاختصارذكور.إخوة

ومهين.منحطمركز

المرأةميراثحولاليهوديلاالطوانفموعنف

البنت،توريثحقحولالمتعددةاليهوديلأالطوائفبينحادةعناقشاتقامت

هذهنب!نحئوها.كرامتهاللمرأةيحفظصحيححلعنتسفرلمأنهاإلا

.الخلافات

،الميراثفىأخيهامعتشتركوأنترث،بانللبنتالصذوقينطائفةسمحت-ا

أصبعبهقالتمافإنولذاوجود،اىلهايعدولماندثرتقدالفئةهذهأنإلا

وجود-لهيعدلم

زوجها،ترثأنللمرأةتسمحفلم؟والتلمودالتوراةاتبعتالفريسينطائفة-3

لها.ذكور)خوةوجودعدمحالةفىإلاأباهاترثأنللبنتتسمعلموكذلك

وخالفتالصدوقيينبرأىقالتولذلكً،البنتبتوهـدثالقرائيينطائفةقالت-3

والريانيين.الفريسينفرقتى
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نالهايصعالبنتبانبعضهمقالاذأنفسهمعلىالتلمودرجالانقسم-4

.الفكرةعارضأخرفريقاولكن،الابنمعأمهاميراثفىتشترك

خاصةحاللألأنها.تطبيقهايمكنلاصمَئفحاد.)1(بناتحاللأتشبهحاللأأى)ن-5

تطبيقها.يمكنولا

هذاكالىلولأنهمؤقتأخنظاماجاءلأبيهاالبنتوراثلأنظام)نالقراءونيرى-6

لأجيالكم"أبدية"فردضة:بالعبارةتتتهىالآيةلكانتداثماالنظام

.36أصحاحلحدد/اسمر(1)

دا



ألابواسل

البذتعلىوالولدالمرأةعلىالرجلدصل

صجتمعهم.فىالمرأةقدرمنالحطفىكبيرأشوطأاليهودىالدينقطع

ساوتلقدحتىمعظمها،أوحقوقهاكلفسلبهاقدرها،منوحط،مكانتهافأهان

الحيواق.اليهوديةَالمرأة

كتبهماالىوتطلعناوالتلمود،التوراةمثلالمقدسةكتبهمتصفحناو)ذا

وجعلهاالمراةحقوقمنالنيلوهوالاواحد،مسارضيسيروننجدهمعلماؤهم

مادامتالزوجلأعلىإنفاقلاإذخدمهالرجليعاملكمايعاملونهافهم،كالخادمة

الىولهيرثهازوجهاأنكمانفقلا.فلامنزلهاخارجعملتوإذا،المنزلفىتعمللا

الفاب.شريعةوهذهـهى.عليهماينفقلمماكدهاعلىيحصل

:اليهودىالمجتمعفىالمرأةمركزانحطاطمدىلناتبينالآتيةالحادثةولعل

زوجهاإن:لهوقالت(الدينى)الرئيسالريانإلىزوجهاتشكوامراةجاءت

أقدرلاأنا!ابنتى:قالأنإلاالريانجوابكانفما.حقهافىالصادوميةارتكب

ا(للغيرث!امثلاجعلتكقدالشردعةلأنشيئاًلكأصنعأن

البنتضعلىوالولدالمرأةعلىالرجلاليهوديةالشريعةفضلتولقد

فيماهذهـالحالاتبعضوسنبين.سيئةحاللأفىالمرأةجعلمماالحالاتمعطم

الولد:ولادةحاللأ-ا

المرأةانجبت)ذابينماالمنزلأهلوالسرورالفرحيعمولدأالمراةتضععندما

الأحكامكتابفىجاءوقد.والحزنالكاَبلأتكسوهم(المنزلأهلى)1فإنهمبنتأ

ياتى:ماللإسرائيليينالشرعية

الإداث.بفيريرزقهلممنحظاسوأوماذكوراً،اللهرزقهمنأسعد"ما

.701ض!سمدحنابرعولىتاليفالصهيوليةاشليمهمحية1()

بب



فالجلدبسواءسواءكالتجارةالذرللأأنإلاللتناسلالإناثلزومننكرلانمم

وتكرهالذكيةالمطررائحةإلىتميلالنفسأنإلاللناسلازمكلاهماوالمطر

بالمطر؟"الجلديقاسفهلالخبيثةالجلدرائحة

الكتب.فىوجاء

عندالحالكانكماالبنتولادةيكرهونالجاهليةفىالمربكانوقد

وأنوالبنتالولدبينفرقلاأنهوأخبرهم،ذلكعليهمنمىالإسلامأنإلااليهود،

عزاللهيقولهذاوفى.نفمأأقربأيهعماالإنسابيدرىفلا؟اللهعندمنكلهذلك

انقؤمبنيوارى!كَظهمًرفوسودّارَجفهظلبالألئئأَحذممئ!نيراوإداوجل

)1(.يخكئورأمَاساءألاالثرأبفِييَذشةآنمفونٍعلَئآيدنبِهِلرماشوءمِن

ضِيزئأ.فنم!إذًاتِنكَ!الأنئىرَلَةالدكرأألَكئم:تمالىاللهولقول

القرآنولكن.البنتولادةيكرهونكانواالذينهماليهودأنوالصحيح

بعفيى!تِنبعفئكمآئثئذدرأوتِنتجدكحعَامِلٍغمَلَأْهِيعلا"آيخّي:يقول

نحسدمركزفىووضمهاالمرأةمنزلةالإسلامرفععلىيدلماهذاوفى

اليهوديلأ.المرأةعليهبماقيستإذاعليه

أقروقد.ابنهابيعللاموليس،كرقيقالقاصرابنتهبيعفىالحقللرجل-2

لمدةولكنابنهبيعلهكاندمانالممليلأهذهالتوراةأقرتكماالتلمود

محدودهح!2(-

)3(.والأملأالمبدوتساوىمتاعالمرأة-3

وهذا.بناتهيستشيرلابينماأولادهـ،الأبيستشيرأنيحدثالبنتزواجندع-4

.يمقوبسيدناابنلادينازواجعندحدثما

ترثأنمنابنتهيمنعأنلهيجوزبينماالميراثمنابنهيجردأنلالأبليس-5

95(،58).بباتالنحلسورة1()

11-7يات212الأصحاحالخروجسفرالتوراة)2(

.17أية02الأصحاحالخروجسعرالتوراة)2(

بم



.الكتابهدامنالميراثبابفىدلكبيناوقدالأحوالا-مىكثيردى

يجببل.التركةمنأولادهأحديحرمأنللأبيمكنفلاالإسلامضأما

هذهيتعدىأرلهيمكنولا،فرومنمناللهوضعهمايتبعانالموروثأوالأبعلى

يمكنلامئلافالبنت.الدينأوامرخالفقدبذلكيكونفإنهوإلا،الحدود

الميراث)1(.ضلهافرضالإسلامإنحيثالميراثمنحرمانها

ترثلابينما،اليهوديةالشردعةفىالتركة)2(مننصيبينالأكبرالولديرث-6

تمييزهناوليسأخواتهاكأحدترثولكن،التركةمننصيبينالكبرىالبنت

وقدبينهمساوىبلالميراثفىالأولادبينيميزلافإنهالإسلامصبينهن

للدينمخالفأفيعتبروألايتعداهالاالموروثعلىمعروفةفروضاَوضع

الإسلامى.

أبتوضذلك:مثال.الميراثفىالبنتيحجباليهوديةالشريعلافىالولد-7

تاخدولاكلهاالتركةيأخذالولدفإنالتركةتقسيمحاللأففىوبنتاَولدأوتركً

ذكور.إخوةلهامادامأبداًترثلاالبنتلأنشيئأالبنت

معروفاًضنصيباًمنهمالكلفرنربل،البنتالولديحجبلاالإسلاموفى

بذلكالخاصالبابفىالميراثآيات)انظرالكريمالقرآنفىجاءكماالميراث

الكتا!(هدامن

الإسلإ؟ولكنالتكدبدن)3(.سفرنجىجاًكمالأبيهامعرةالبنتتعتبر-8

رحههظلَّدِالأنىاحدهملرةل!اذاآيةفىذلكًبيناكماالبنتقيمةمنرفع

،)4(.كظيغوئوئوذا

ءبماإلىيرجعوهذا.البنتدونللولدحقهوالتصدرأوالتقدمحق-9

(.برتوبر)ْالعلاملأإليهوأشارالعددسفرفىالتوراةفى

.الكابمذافىبهاالخاصالفصلفىالميراثياتمانطو(1)

.31الأية03اصحاحالتكوسسمرالتوراة)3(الأكبر.لالابىالخاصالما!انطر)3(

(.الرجلعلىالمراة)تنصيلالبابمذاسالأولىالفقرةانظر)!

(La ewilisalien Pav Berthobr (o
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اللرأةأعصالإسلامإدحيثوالكلامالتقدمحقعللمرأةالإسلامكىأما

أخملأ:يقولحيثالخطاببنعمرسيدناكلامننسىلاولملناالشخصيةحردتها

11امرأةواصابتعمر

مدلتىسمع"الرب:قالتولداَيعقوبسيدنازوجاتاحدىأنجبتعندما-01

بنتاَ.أنحبتأنهالويقاللاوهذايحبنى"زوجىوأن

)ا"الوقتبعضفىتستشاركانتو)نلهملكوأنهاالمرأةعلىسيدالرجل-11

لقيه-)!(تحدهـمنومامواردمنللمرأةيدخلماكلعلىالرجليحصل-12

عثرت!)ذا.ياتىماللإسرائيليينالشرعيةايأحكاممن82بالمادةوجاء

"الواجباتمنعايهبماقانماْمادامزوجهاحقمنفهىلقيةعلىالزوجة

تعملأنهاأذ.الخادمةمركزإلىتصللمالمراةن2علىيدلماهذاوكى

عليها.الإنفاقمقابل

)3(.ترثهأنلهاوليسروجتهيرثأنللزوج-13

خاصاًدملامأوضعبلالسىءالنطامبذلكيسمحلاالإسلامان.وقلنا

هماكبل،روجقهيرثأنوحدهللزوجفليسالتركلأ،توزيعفىممروفةوقواعد

فىالزوجأوالأبمعيشتركورالأمتركلأفىالحقلهممتمددونمستحقون

كيفيتبينومنه،الإسلامفىبالميراثالخاصالفصلفىدلكبيناوقد.التركة

فىالمرأةبحلاف،الإسلامىلأالمجتمعفىرفيمأمكانأاحتاتالإسلامفىالمراةأن

الحيوادات.أوكالمتاعتورثبلشيئأترثلاهىأذ.اليهودىالمحتمع

بنتاوصعتإذاأما.يوماربمين2النجاسةمدةتكونولداالأمتضععندما-14

موسىالرب،وكلم.تقولإذالتوراةفىكما.يوماًثمانونالنجاسةفمدة

نجسةتكونذكرأوولدتامراةحبلت)ذاقائلاً؟إسرائيلبنىكلمقائلاْ)!("

والزوح.الزوجلألا!تحتاليهوديةدانرة(1)

.ه-امنالأيات11أصحاحاللاوسسفر)2(

الإسرانيلية.الشرعيلأالأحكاممن87-71-75الموادانظر)3(

الكتا!مدافىالميراثلاورانح!ر)4(

-مأ



لحميحقالثام!اليومومى،نجسةتكىعلّتهاطمثأيامصكطأيامسبعة

تمسلامقدسشىءكل.تطهيرهادمفىيوماْوثلاثينثلاثةتقيمثمغرلته،

نجسةتكولىأنثىولدتوإن.طهرماأيامتكتملحتىنجىءلاالمقدسوإلى

تطهيرها!دمفىيوماوستينستةتقيمثمطمثهافىكما،أسبوعين

5i-الولد.نذرقيمةنصفالبنتنذرقيمة

وهدا!وامرأتكوشوك"أنت-"وأمكأباك"اكرمالعشر:الوصايافى-16

!مهذايكونوقد،البنتعلىوالابنالمرأةعلىللرجلالأسبقيةفىتفضيل

زوجها.ترثلاالمراةبينماأباهيرثالابنجعلتالضالأسباب

حالةفىمنهاأفضلالولدنجابلاٍالدعوقكانتبالإنجابالدعاءعند-17

الشونميةللمرأةاليشعالنبىدعاءفىنراهماوهذا.البنتبإنجابالدعوة

يأتىماوزوأحهشمشونعنأيضاًوجاء،ولدااللهيرزقهاعانلهادعافمْد

تلدلمعاقروامرأتهمنوحالسهالدانيينعشيرةمنصرعةمنرجل*وكان

نحمليرولكنكتلدىلمعاقرأنتها؟لهاوقالللمرأةملاكًالربفتراءى

)1(ابناً"وتلدين

إلى-الحنوديارب:وقالتنذراً"ونذرت؟ياتىماصمويلسفرضوجاء

11صموللابنهاودعتابناوولدتحبلتصمولل()والدقحنلأأدالسظمدارفىوكار

رلهدعاانهوكيفزكرياسيدناحاليصفالكريمالقرآنفىجاءوكما

عاتراانرأتيركاتورائيينيائمَواييخِست"وإنِّيتعالىاللهيقول.ولداليرزقه

الزواجكانهناومنايعقوبآليينريَرثيرِثنِي!وليالذنلثبنبيفهب

القراليربتقدبميقومالذىالنسلولحفظوللوراثةللانجاباليهودلدىميحوبا

المتوفين.لآبائه

فىفإنه،الأمةأنجبتأنوحدث)مائهإحدىالرجلنكح)ذاماحاللأفى-18

بيعهافيمكنبنتاالأملأأنجبتإذاأمارهنها،أوالأمةبيعيمكنلاالحاللأهده

62-3أيات13إممحاحالقصاجسفر(1)

باع



بعدتعتقفإلطبنتاأوولداالأمةألجبتإدادإلهالإسلامبحلافرهثهاأو

والبنتالمرأةمنكلإليهوصلتمامبلغعلىدليلهذاففىزوجها)1(،موت

.الإسلامفىممتازمركزمن

ذكورأ،ودكونانالأولادمنادمينينجبأنيهودىكلعاتقعلىالتلمودالض-91

أنجبالذىموسىفعلماعلىقياساوذلك"شماى"العلامةلرأىطبقا

العلامةرأىحسبوصبيةصبياينجبو2وأليماز!)2(،جرشومهماولدين

.الإنجابحالةضالبناتعلىالذكورتفضيلهذاومعنى"هلليل،

البنت،ذكرماقبلالولدذكرأنه(التوراةأسفار"حدالتكوينسفرفىجاء-02

وأنثى"ذكراالناسخلقالله*أنوهو

حدودفىإلاالحقهذاللاميعملولميشاء.لمنابنتهيزوجأنللابسمح-31

كتابفىجاءوقد.متوفياالأبيكونأنمثلالتلمود،رجالحددهاضيقة

القاصر،ابنتهتزويجالأب"يستطيع:ياتىماوالدينالاقتصادبينالأسرة

الصبيلأ،الىبالنسبةولازمااليهوديلأالشريعةنفلرفىصحيحاالزواجويعتبر

زوجهاطلقهاإذاحرشهاتستردلكنهاترضىلمأملهرضيت

كاررغبتها"دونأخوهازوجهاأوأمهاوزوجتها،يتيمةالصبيةكانتإذاأما

تعلربأنفسخهطلبذلكًمعلهاجازشبرضاهانمفإذا،بهيعتدولمباطلاالزواج

زوجها)3("معالبقاءرفضهاالمحكمةامام

علىالرجالمنعشرةبحضورإلااليهودعندالجماعلأصلاةتصحلا-22

لالينماسنلأ،عشرةالثلاثعنأعمارهمزادتالذينالأولادمنعشرةأوالأقل

بص.الجماعلأصلانتكمللاكذلكالنساء،منالعددكانمهماالجماعلأتصح

صلاةفيللعدرمكملةتعتبرفالمرأةالإسلامبخلاف.المرأةاحتقارعلىدليلوهذا

الرجل.وبينبينهاالمساواةمركزفىيجعلهاوهذاالحماعة،

وامى.عبدالواحدعدللدتمورالإسلامصالمراة(1)

.34،أيةAاممحاحالخروحسممر)2(

902صالألميوطىأنسللدكلوروالدينالاقتصادبنالأسؤنطام)3(

اس



مىجاءكماشهادتهمايجوزلاكماالنصب،فىيتساولادوالخمثىالمرأة-

.MA-االمادة

صداقهامؤجلمنديناراتسبعةأنقصواجبهاأداءعنةالمر2امتنعتإذا-

وكان)2(،الأسبوعضمنهمالكلديناراتثلاثةصالزوجغراملأأنحينفى

ولكنهاالزوجةدخلعلىيحصلالرجل)نحيثالعكسيكونأنالأولى

.اليهودىالمجتمعفىالمرأةلمركزوالاحتقاروالظلمالفابشرلعلأ

نضمنهايقبلفلاالزوجلأأما،للرجلمتروكبهالإقرارأوالهـسبنض-

حملها)3(.نسب

فالعبد.أولادمنهاوأنجبزوجلأ،امرأةسيدهوأعطاهعبدهناككانإذا-

.يبقونوأمهمفهمtLلادJjJIيخرجالزوج

يقيمانالذىالمسكئفىزوجهازناإذاتشكوأناليهوديةللمرأةليس-

فيه)4(.

كقطعةالشانهذافىوهى.للاستمتاعالزوجلألأنجائزكأبالزوجةاللواط-

)5(،تروقهالتىبالطريقةيأكلهاأنلصاحبهاولمكنالجزارمناشتريتاللحم

إلخ.مشويلأ..أومسلوقة

شريعةيخصبماالقرابينلحممنجزءعلىالحصولفىمفضلونالذكور-

مىللذكوراحلكقرابينالمقدمةاللحوممنجؤتخصيصوصالتقدملأ،

بينالتفضيلذلكبخصوصاللاولينسفرفىجاءوقدالنساء.دونالناس

..المذابعقدامإلىالربامامهرونبنو"يقدم:ياتىماوالنساءالذكور

دارفى.مقدسمكانمنهاكلفىيوْكلوبنوهـفطيراهرونياكلهمنهاوالباقى

فىدهريلأفرلضةمنهاياكلهرونبنىمنذكركل..يأكلونهالاجتماعخيمة

للإسرانيليين.الشرعطالأحكام(1)

254مىوالديىالاثتصادبيىالأسمرةكتابعنسقلاتكوبولا!أورشليمتلمود)3(

.993المادة)3(

.101صجرجسص!برىدكلورتاليفالنرولدىرالفكرالصهيونىاليهودىالتراث5(،)4

اب



الكهسةعىدكر"كل.الإثمذبيحلأاوالخطيئةدبيحلأعنأيصأوجاء"أحيالكم

،أقداسقدس)نهامنهاياكل

إلىتنسمببلزواجهابمدعائليهاإلىبنسبهااليهوديلأالمرأةتحتفظلا-03

مركزيضعفمماوهذا.عائلتهاإلىانتسابهاتفقدوبذلك.وعائلتهزوجها

الزوحوصايةإلىبهاودؤدىالمدنيلاشخضيتهامنودضعفزوجهماأمامالمرأة

فىالوزراءرئيسةمائيرجولدافمثلأ.اليومنراهمازلنامثالاَوإليك.عليها

زواجهابمدولكنمايوفنتز،جولدازواجهاقبلاسمهاكانالمزعوملأإسرائيل

مائير.جولدااسمهاوأصبحزوجها،السعلىسميتسون،مائيرالمدعومن

النذر:منالمرأةموقف-31

سفرفىوجاء.الخطيةمنالحلفىالرجلمعاليهوديلأالمرأةتتساوىلا

ينقضفلا.نفسهيلزمأنقسماأوللربنذرارجلنذر"فإزا:ياتىمااللاوين

والتزمتللربنذراأنذرتفإذاالمرأة4ويفعلفمهمنخرجماكلحسب.كلامه

به؟نفسهاألزمتالذىواللازمنذرهاأبوهاوسمعصباهافىأبيهابيتفىبلازم

سّبتبهانفسهاألزمتالتىلوازمهاوكل،نذورهاكلتثبتلهاابوهايدكتفإن

تثبت.لاولوازمهانذورهافكلسممهيومأبوهانهاهاوأن

و!سعبهانفسهاالزمتالذىشفتيهانطقأوعليهاونذرهالزوجكانتو)ن

يومفىرجلهانهاهاوأنولوازمها،نذورهاثبتتسمعهيومفىلستفإنروجها

والرس.بهنفسهاألزمتالذىشفتيهاونطقعليهاالذىنذرهافسخ.سمعه

عنها)1(،يصفع

وصايةوفىصباهافىأبيهاوصايلأفىفهىأمر.ولىلهادائمافالمرأة

الكلمةصاحبوهو.نذرهامنيحلهاانزوجهاأوأبيهامناىوبإمكان.زوجها

عليها)2(.المليا

نحتفظأنلهاوليسبنفسها،أموالهاتديرأنالمتزوجلأاليهوديةللمرأةليس-3

8-2الآية03الاممحاحاللاهـسسضر(1)

ف!الظاحسنالدكتورراشرافشولثةعباسعبداللهالأصتاداعدارماجسقيررسالة)3(

-دس-



مختلصإحراءتباشرأ!لهاوليسأهليتهابكاملأواملدنيلأحقوقهالكامل

مصرفىاليهودكتابفىجاء.والوص!يةوالهبةوالرهنوالشراءالبيععقود

*ألى:لحقوقهاالزوجةمباشرةعدمعلىيدلماعبدالعليممصطفىللدكتور

ناقصةوالمصرولالإغريقيةالمرأةمثلالبطلسالعصرفىكانتاليهوديلأالمرأة

إذاإلاالقانونية.شئونهامباشرةتستطيعلاكانتإذالقانوننظرفىالأهليلا

كثيرفىالكاملةالقانونيةالأهليةأعطتهاالتوراةأنمنوبالرغموصىلهاكان

يهودياتلسيداتبامثللأالبردياتبعض"تزودنا:يقولأضافثمشئونهامن

فىالإغريقىالقانونىالتسجيلمكتبرئيسرخوس،دبووناأماممثلن

لدىكمرضعللعملعقدأسيدةوسجلت.عنهنأوصياءيصحبهنالالدكندهـلة

عليها.وصيابصفتهالعقدعلىشاهدازوجهاوكانبالالستدريلأ،أسرة

استدانه؟عقدالتسجلوصيهابممحبةفارسيةهىيهوديلأسيدةوحضرت

زوجهابوصيةمتعلقةماليةمسائللتسويلأبوصىسيدةجاءتالموفلفنفسوأمام

وكا!لووديلأسيدةكتبتفيلادلفياقريلأومن.تركةمنلنصيبهاتسلمهاوطرلقة

الأمثلةوهذه.لهاوقعسرقلأحادثبشأنالإقليمحاكمإلىعليهاوصياابنها

عندممهاوصىباصطحابأيضاًاليهوبيةالمرأةألزمالرومانىالقانونأنتوضح

)1(.القانونيةالمسائلبمضمباشرة

فيلادلفياقريلأمنروديلأسيدةأنالبرديات)حدى"وتريناأيضاَ:وجاء

الوصىابنهابواسطلاذلكًوكان،دينهسدادفىالمدينينأحدضمنتسارةتدعى

Uلأالسلامنيهودىوهوعليها

منأثينيارجلايهوديةسيدةاتخذتالشرةمحكملا،وأمام:أيضاًوجاء

عليها"وصياالسلاللأ

بايأهليةاليهوديلأللمرأةتعترفكانتاليهوديلأالشريمةأننعرفكناولما

اليهوديةالمرأةبينساوىالبطلمىالقانونأنيعنىذلكفإنالكاملةالقانونية

مصطمىللدكتورب!دمارما276صفحةوالروما!السطالمةعصرىفىمصرفىاليهود1()
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أعمالالاشرتإذاوصياتتخذأناليهوديةعلىيتعينكاصبحالإغرلقيةواللرأة

حرمكماحرمهاقدالبطلمى(القانون)أىالقانونهذايكونوبذلك-قانونية

أحد)1(.منلوصايةتخضمعأندونبنفسها،القانونيةشئونهمامباشرةمنالمصردلأ

الزنا:-32

الإسلامولكنتزنى،حينالرجلعقابمنأقسىفعقابهاالمرأةزنتإذا

اللهيقول.منهمااحداًيحابىفلاالعقابفىواحدةمعاملةمنهماكليعامل

!جَنذةٍمِالَةتِنفماواحدكلدانجلذواوالزَّانِيالزأيخةة:تمالى

أباهاالأسيرة"تبكىالأمذكرقبلالأبذكرجاءالأسيرةزواجحالةفى-33

وأمها"

بركتهالأبيمنحأناليهودعادةجرت:البنتدونالأكبرللابنالبركةإعطاء-34

ولمالتوراة!ستتوقد.ابنتهإليبركتهأعطىأنيحدثلمولكنالأكبرلابنه

عدمعلىدليلالسكوتوهذا.لابنتهبركتهبمنحيتعلقفيمابشىءتخبرنا

.اليهودىالمجتمعفىالبنتأهمية

والنفاقالكذبمفلاهرمنمظهرهوالأكبر؟الابنالىأبمنالبركلأومنح

علىيعقوببتقديمهايعقوبامرأةخيانةاثبتتالتوراةلأنوذلك.اليهودعند

حرفواالذىاليهودلهؤلاءنقولولكن.الخيانةهذهحدوثيعقوبوقبولعيسو

الصفاتعنالبعدكلبعيداللهأنبياءمننبىيعقوبان:بأيدديموكتبوهاالتوراة

اليهودهؤلاءمنيتبرأيعقوبسيدناوأنخيانلأمنتأتىبركةيقبللاوانهالسيئة

أنبيائهم.وقتلوادينهمخانواالذين

:الصلاةفىالربانيينعندالمرأةتمقت-35

يخلقهولمرجلاخلقلكونهودشكرهاللهيحمدصلاتهفىالرجلإنذلك

وهذا.أمةيجعلهاولمشاءكماخلقهاأنعلىنحمدهالمرأةأنكما،عبدأأوامرأة

فىهىاذ.المرأةعلىممتازمركزفىبانهالرجليعترفإذالمرأةعلىتجرفيه

001صفحةرالررمارالبصلالمةعحمرومىمصمرمىاليهود1()



الرحلدعاءقبلاللهلوانيكونوماذا.مثلهايكونأنالرجليقبللاوضيعمركز

لوالدنياحاليكونماذا؟العالميستقيمفهلذكورا؟كلهمالناسوخلئاليهودى

الفاشلة.العقليةعلىدليلاليهودىالدعاءهذاان؟الإناثدونالذكوراللهخلق

لمأنهعلىوشكرهـالاهالرجلدعاءسماعهاعندالمخجلالمرأةموقفيكونوكم

)1(.اليومفىمراتثلاثصلاةكلعنديتكرردعاءهذا؟امرأةيجعاه

لأحدوليسسواءفهما.الصلاةفىاللهأمامبينهماساوىالإسلامولكن

.بالتقوىإلاالآخرعلىفضلمنهما

زوحها.رضى)ذاإلاالحالكانتمهمازوجهامنتتخلصأنللمرأةيمكنلا-36

فإذا.انسانلكلحلأنتةلزوجتهالزوجيقولأنلابدمثلاالطلاقحاللأفض

ضوتكوناَخر،شخصلأىتحلفلا؟الحلبهذالزوجتهالزوجيصرحلم

المراةبحئمجحفبأنهالنظامهذاالقرائيينفرقةوتنتقد.اعضالحالة

ماجاءوقد.وضيعمركزفىفهىعليهابجديدليسهذاولكناليهوديلأ.

ثبتولوحتىزوجهاعيوبكانتمهماالطلاقتطلبأنللمرأة"ليس:يأتى

الزنا"عليه

ذكور؟بحملةأوذكربولدمرزوقاًكاناذامالهنصفيهبأنللابيجوزلا-37

فعلهمابئسولكن.مالهجميعيهبأنفلهالبناتمننسلهكلكانإذاأما

356()مادة

عشيرةمنشخصمنالبنتزواجناحيةمنخاصلاشروطاَالشردعلاحددت-38

يتاثرلاحتىسبطهاغيرسبطمنالزواجعليهاحرمتإذعشيرتهاغير

يمكنهحضعشيرتهغيرمنيتزوجأنللزوجيمكنبينماالزواجبذلكالميراث

)3(.أملاكهفتزدادالأخرىهذهـالعشيرةمنيرثأر

الحردوافقحينما-المزعومة)سرائيلفى9691سنةانتخاباتبعد-93

كرح.مرادتاليصوالربانيورالقراءور(1)

.961ص"ورالقرا(3)

36.اصحاحالمددسنر3()

دد



عات-الاثتلافيةمائيرجولداوزارةفىالاشتراكعلىالقومىالدينى

الديسالحزبزعماء(متطرفدينى)حزبإسرائيلأجوداتحزبزعماء

وممنى-امرأةزعامةبقبولهمالدينيةالتماليميخالقونأنههموذكروهمالقومى

المجتمح.فىمركزلهاليعىاليهودىالديننظرفىالمرأةأنهذا

:الزواجمنالفرض-04

ولاغنىولاكبيرولاصفيرمنهيستم!ىلاإنسانكلعلىفرضالزواج

است!قاءفىالاشتراكالجميععلىيجببلأمىولامعالولاسقيمولافقير

بذكرينالزواجمنرزقإذاإلاالواجببهذاقامقدالإنسانإن:يقالولا.النسل

.،214المادة"وأنثى

علمفىتدخلهومابخلاف،المرأةعلىظلمفيهالتحديدهذاأنولاشك

الصلمعهوهذالكئفقملع؟ببناتالااللهيرزقهلماذاالحليكونماذا)ذالله

بهما.امتازالاذانوالتزمتاليهودى

بم



مغاتلنمدا

البعضبعضهقويينالذساءبينالتفضيل

الميراثفىحقوقهامنالمرأةاليهوديةالشريعةحرمتكيفسبقفيمابينا

حقوقه.معطمالرجلأعطتبينماأموالإدارةأوالنفقةاو

عملتبلوالمرأةالرجلبينالتفرقةعلىتقتصرلمالشردعةهذءأنإلا

يدلمماالحقوقمنكثيرفىالبعضبعصهئوبينالنساءبينالتمييزعلىأيضاَ

وصعهاالتىالتلمودشريعةهىدلالحقلأاللهشريعةليستالشريعةهدهانعلى

الأسى.التعصبعقولهمملاأناس

حقوقها:منيةاليهوالمراةسلبتكبفلنابتبيناكأةبةاذدلةومر

زدتلولينماالشرلعةفىعليهنصكماعادىعقابفعقابهاالبنترنتإذا-ا

الكاصبنتفعقابالعادىالرجلبنتعقابمنأشدفعقابهاالكاهنبنت

)1(.الحرق

عدراءلنفسهياخذبانوالتزمبالأجنبياتالزواجالأعظمالكاهنعلىحرم-2

وأمدنسلاأو)2(مطلقةأوأرملةامرأةمنيتزوجأنلهليسأنهإذيهودية

سفرفىحاء.زانيةأويتيمةأنهاأوبكارتهاخدشتأومخطوبةأنهامجرد

الكاهن.زواجعناللاودين

والزاديةوالمدنسةوالمطلقلأالأرملةاما)13(عذراءامرأةيأحذ"هذا

ليرزرعهيدنسولا)14(امرأققومهمنعذراءيتخذبلياخذلاهوْلاءفمن

-()15"شعبه

أحرتمنأوعاديةبارمللأيتزوجبانالعادى،لكاهنعلىالشريعةحرمت-3

كانتأرملةمنأويهوديلأعذراءمنيتزوجأنعليهواشترطتالحليصاء،عليها

مطلقةولاأرملةيأحذن"ولا:حزقيالسفرفىجاءماوإليك.لكاهنزوجة

A-أيلأ33أصحاحالشية(1) 1Lآية319أ!محاح71؟2آيات33أصحاحا

بمدماوما7آيات21أصحاحاللاوسسمر)3(



1(.")كاهنأرملةأو)سرائيلبنىنسلمنعذارىيتخذبلزوجة

وكا6591عام)سرائيلفىالدينيةالأوسام!فىضجلااثيرتوقد

فقد.القدسفىالمدينلانواطيرلطائفةا!برالحاخامكفوبلاو،"امراممحورها

الثانيةللمرةيتزوجأنعمرهمنوالسبمينالثانيةفىوهوالمذكورالحاخامقرر

-)2التكولنلسفرفىوعثر6391عامالأولىزوجتهتوفيتأنبعد6591سنلا

لشريكةاختياره999قعوحدء"أدميكونأنجيداَ"ليس:لهالاٍالربقولعلى8(

يتجرأولمومطلقةالمولدفرنسيةمسيحيةوهى-دافيدبنتراعوث-علىحياته

اعننقتراعوثبانالعلممعاجالونمراسمعقدعلىالقدسفىواحدحاخام

الديىصلدخولهاالمثبتةالوثائقإبرازمنراعوثتتمكنولمالمختارالشعبديانلأ

الباريسينالحاخاميينلأنالمنسيحيينعندالمعموديلأشهادةغرارمحلىاليهودى

امرامالحاخاممنكانفما.توفياقدكانايديهماعلىاليهوديةاعتنقتاللذين

شموريغمرءوهو،نواطيرهايرأسالتىالمقدسةللمدينةطهرهأدارأنإلابلاو

والألم.بالمرارة

لفسحالحبيبةحملعلىطائفتهقدمتهاالتىالماديلأالمفرياتتجدولم

إسرائيلية.ليرةألف25لقاءالحاخامعنالتخلىرفضتإذاالخطوبة

صلاحيةخارجتقعالتىأبيبتلضواحىإحدىإلىالحبيبانالتجاوقد

يمنعالحاخامىالقانونأنالممروفومن.الميمونقرانهمالعقدالطائفةمحكملأ

بشأناللاولنسفرضجاءماإلىاستنادأالمطلقةوالمرأةالكاهنبينالزواج

الموسيقيةوالناقدةكوهينحاييمالإسرائيلىالقاضىواجهوقد.مطلقةمنزواجه

إلىذهمافقدإسرائيلالىزوجينعودتهصابعدجمةصموباتسموراميخال

رئيسسانورف()لسجاقالأمريكىالحاخاميدعلىالزواجمراسملإنمامليويوردً

القالونتفسيرضللتساهلاستمداداًأبدىنيويوردًالذىفىالحاخاميينمؤتمر

الدينى.

مازقفىنفسهاالحاحاميلاداروجدت)سرائيلإلىالزوحانعادوحين

32.ية442أصحاححرقيالصفر1()
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ساندورفالحاخامتضلعمنالتقليليصى.الزواجشرعيلأعلىبالاعتراضحرج

يشألمبينما.ك!هااليهوديلأالطوائفعندبمكانتهالمعترفوهوالدينأمورفى

الزوجينمنعالدينىالقومىالحزبورئيس)شاييرا(الإسرائيليةالداخليةوفدر

إسرائيلفىالعلياالعدلمحكمةلأنوذلكًهودتهماوتغييرزواجهماتسجيلمن

.للزواجالدينيةالشرعيلأمنبالتحققالقياممنالداخايةورارةمنعت

أثارتهاالتىالدينيةبالتقاليدالمتمسكةالأوساطفىوعدالوزيرانغير

محكمةوأصدارصلاحياتهممارسةمنالمستقبلفىالقاضىبمنعالزوجخطيئة

قانونوتتتاولإسرائيلىفىالعلياالعدلمحكمةعلىتعرضالتىالقضايافى

.(1)الزواج

انيسثروتالدكتوريقول"المسبيلا:الزوجةعلىالأصليةالزوجلأتقضيل-4

توزيععلىالكلامعندوالدينالاقتصادبينالأسرةكتابهفىالأسيوطى

مجتمعفىالأرضوأهميةالمالوفرةعن"ونجم:يأتىماالزوجاتبينالميراث

تكورقدالزوجإلىهديلأتقديمالاَخرونهمالعروساهلاعتادأنالإقطاع

علىالجديدالتطوروالعكصبالحقلالحقلودلحئالماليرتبطحضحقلاً

الخليلةمركزفىهذهعدتأسيرةبأجنبيةاليهـودىتزوجفإذاالميراثقواعد

بالمالزودوهاقداليهوديةالزوجةأهلفمادامإسرائيلبنىمنابتهايرثولم

ومتىاحد؟المالفىيشاركهمألالأبنائهايتطلبونأمسوا(الحقل)هدية

نمالجددالأبناءحرمهديةولامهرلاحيثأسيرةالمرأةزوجهاعايهاأضاف

")3(الإرثفىنصيبهم

بمبلغالثيبمهرحددببنمازوزما.ئتىبمبلغالبكرالمتاةمهرالتامودحدد-5

يكونمهرهافإندين()رجلكوهينابنلاالبكرالبنتكانتأذاامازوزمائة

الطبقيةمننوعايعتبروهذاالعاديلأ.البنتمهرضعفوهوزوزأربعمائة

41صشوشةعساسعسداللهللأستاد)سرانيلمىاليهوديلأالمراةننهـام!(1)

.183صأسىنروتللدكتوروالدسالاكس!مادلرالأسر،(1)



طية.لارستقراوا

:المئداقناحيةمنالزوجاتحقوق-6

فىالزوجاتتعددحاللأفىالأربمةالزوجاتحقوقتنطيمجهلأمنأما

والتالثةالثالثةعلىوالثانيةالثانيةعلىتفضلالأولىالزوجةفإن.الصداقمؤخر

التركةعلىتزاحمنواحدةيومفىجميعأعقودهنأبرمتازااأم.الرادعةعلى

غرماء.قسمة

)الخميس(الخامسواليومالعذراءلزواج)الأربعاء(الرابعاليومالتلمودحدد-7

أخذتأنهانتيجتهامنكانواهيةأسباباالمحاكمأبدتوفد.الأرملةلزواج

.الشرطهذابتفيير

امد



"اتالدمل

اليهوديلامصادرالشريعة

واقوالالسماولةالكلبمثل.مسمددةمصادرالشرائعمنشرلعةلكل)ن

الساثدة.والتقاليدوالعًرفالعاداتوكذلك،الفقهاءواَراءوأفعالهمالأنبياء

وفقهائهم.العلماءوآراءوالتلمودالتوراةمناليهوديلأالشردمةاستمدتوقد

بمضوتاريخوالتلمودالتوراةعنبإيجازللكلامالفصلهذاخصصناوقد

وتدعيمها.اليهوديةالشرلمةتأسيسفىهامأثرلهمكانالذينالعلماء

والتلمودالتوؤةعقتاريخيلالمحة

المقدسةالكتبعنتا!يخيلالمحةللقارىنقدمأنالأصلعمنأنهوجدنا

عنها:شيئاليعرفاليهودعند

التوراة

يسمىمنهاواحدكل.كتبخمسةبنتتالفوهىالمقدساليهودكتابهى

ولادتهمنموسىحياةوتصفالسلامعليهموسىالىهذهـالأسفاروتنسبسفراً

مى:الأسفاروهذه!وتهإلى

نأأىاصحاحيسمىفصلكلفصلاخمسينعلىويحتوىالتكولنسفر-ا

.آباتالىيقسمأصحاحوكلأصحاحاخمسينعلىيحتوىالتكولنسفر

r--9;,9آدمسيدناوتاريخالخليقةبدءقصصعلىالتكولنسفرولحتوى

مصر.الىيعقوببمجىءوينتهىوالطوفان

مصرمناليهودخروجقصةولحكىأصحاحاأربعينفىهـلقعالخروجسفر-2

موسى.سيدناعلىالعشرالوصاياونزولسيناءجزيرةشبهإلىوارتحالهم

وكيفموسىنبيهمعلىاليهودىالشبمنالمستمرالتمردأيضأيحكىكما

إليهم.يقدمممروفكلينكرو!أنهم

أصحاحا37علىولحتوىالكهنلأسفرأوالأحبارسفرويسمىاللاويينسفر-3

دس



ديثية.وواحباتطقوسصالكهفةلهلقومماعلىويحتوى

الدىوالإحصاءالتمدادوصففيهماوأهمأصحاحأ31فىودقعالمددسفر-4

.للحروبللتاهبالشريمةرؤساءدهيقومكان

علىيحتوىكماالمتعددةالدينيةالأحكامسردعنعبارةوهوالتح!يةسفر-5

وفضائيلأ.اجتماعيلأمواضيعبعض

لكتوبيم.والاادبياءا

يوشعمثلالأنبياءوهؤلاء.اليهودالأنبياءلهمتركهاالتىالكتببعصهناك

الأنمياءهؤلاءبهجاءماعليهمتقصالأنبياءهؤلاءوكبوهوشعوعاموسو)رمياء

.منجمونالحقيقةفىفهمكذبوسعطمها.معجزاتمن

ودعلبالحكمةكتبأيضأوتسمىالمبريةاللغلأفىكتبجمعوهى:الكتوبيم

القصصبعضيتضمنبعضهاأنكمانثراًأوشعراَايادبيالطابعالكتبهذهعلي

السياسىبالكيانيتصلالآخربمضهاأنكماالأجيالعبرتوارثتالتىوالحكم

1(.لليهود)والدينىوالاجتماعد

ادس.هذهامتللأومر

داودمزامير-ا

.سليمانأمثال-3

.أيوب-3

.راعوثفصة-5

المراثى.-6

الجامعة.-7

استير.-8

52.صظاطاحسئللدكتورالإسرانيلىالدبنىالنكر(1)
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ونحَضيا.وصحرراداليال9

.التوراةفىالواردةالتاريخيةللوقائعوهو.الأيامأحبار-01

التلمود)1(

التلمود:هوما

لماوتفسيراتاليهودوالفقهاءالعلماءصالكثيرأقواليحوىكتابالتلمود

توراتهم.Ordفىجاءمايفهمونالعلماءهوْلاءوكانالتوراةنصوصمنغمص

التلمود:كتابةعهد

لعداليهوددلكًانعامخمسماثةمنتقربمدةالتلمودكتابةاستفرقت

إلىدحاجتهميشعرونبدأوا.مق.الخامسالقرنبعدالبابلىالسبىمنرجوعهم

الضالكثيرةالنظممعتتمشىلاأصبحتالضتوراتهمنصوصمنكثيرتفسير

واقتصاديأ.وسياسياَاحتماعيأالمتقدمةالدولمنوغيرهابابلللادضرأوها

التلمودأنواع

.نوعانالتلمود

كظسطين.مدارسعلماءكتبهالذىوهوالأوشليهىالتلمادد

التلمودهذاويمتازبادلمدراساتعلماءكتبهالذىوهوالبابلىالتلمود

معيتفقالضوالتفسيرالشروحمنكثيبرعلىيحتوىبأنهالمحاورشليمىالتلمودعلى

الوقت.ذلكفىتقدممنبابلعليهاكانتالضالحياةمظاهر

.البهودعندالتلمودمكاتلأ

التدودنناحيةمنوذلكالتوراةبعدالثانىالمقدسالكقاباليهوديعتبر

وأقدسأقوىمرجعاًالتلموديجعلونأحبارهممنبعضأهناككانهـاروالظهور

عنها.متاخرةجاءتالشردعةمنمعدلةصورةلأنهاالتوراةمن

طاطاحسلدكورالإسرائيلىالدينىالفكروكتابللمؤلفاليهودعمدالرلاكتا!رلكمىالظر(1)

عد.حسنيرمؤادللدكورالسيحبةواليهو!يةاليهودركتاور
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التلمود.لعة

منعليهيحتوىلماوتفاسيرهنصوصهفىبالفموضتتميزالتلمودلغة)ن

التفرقةعلىتحوىعباراتيحوىكماومهاتراتوأكاذيبومغالطاتحشو

منطلسماَالتلمودجعلالىمنهمالملماءميلمننشأكلهدلكدإنالعنصرللأ

المامة.يستغلوالكىالطلاسم

،ضعمنليسالتلمودأننتيجةالغموضوذلكالحشوهذانشأوكذلك

قلناكمافهوواحدعصرفىيوضعلمأنهكماالمؤلفينمنلجنةأوواحدمؤلف

.قرونخمسةمنيقربماتأليقهفىاستمر

اللغةفىيتفقونلاالأقطارمختلفدمنرجالأكانواالتلمودمؤلفىأنكما

وأالفارسيةأوالعبريةيمرفالآخروالبعضالآراميةيعرفبعضهمكانإذ

وحتىبلالنحوولوالقواعداللغويلأالوحدةتنقصهالتلمودنفاٍولذلكاليونانية

علىليصص)نهحتىوالإملاءالنحودةوالقواعداللغويلأالوحدةينقصهالإملاء

لكثيردارساًيكونأنعليهيجبلأنهبسرعةيغهمهأنالتلمودكتابفىالباحث

فإنولهذا.واليونانيةوالفارسيلأوالآراميةوالسورلانيةالعبريلأمثلاللغاتمن

لغتهنتيجةالفامضالكتابهذافىوالتبديلالتغييريحاولونالعلماءمنكثيرلن

مفهاالغرضكانحسحيحلأغيروتفاسيركذبكلاممناحتواهوماوتراكيبه

.اليهودىالشعباستغلال

اليهودىالتشرر!ءعلمابعض

استمدإلهبلوالتلمودالتوراةفىجاءماعلىاليهودىالتشريعيقتصرلم

ولثيلا.وتفاسيرفكرمنلهمبمااشتهرواكثيرلنعلماءولطرياتآراءمن

الحصر.لاالمثالسبيلعلىنذكرهم)نماالعلماءهؤلاءبعضنذكرإذونحن

ادسخ(1)هليل

)نهايقالعانلةإلىوشتسبالميلادى)3(الأولالقرنأوائلفىبابلفىولد

م.022مسةوكارحميدهملبلوبيرلينهللتييرالشيحمليلعليهيطلقمداهليل(1)

سمهولدأنهالمؤر-لىبمضيرىيساالمموودقبل01سنةحوالىولدمليلأنالملماءسمضبشبر)22(

-فأسس



(.السلامعليهداؤد)النبىداؤدالملكإلىبصلةقمت

العزيربعامهواشتهرالمقدسبيتإلىالأربعينسنفىبابلهليلترثوقد

للسمهدرلنرئيساًيعينهالرومانقبلمنالحاكمهيرردجعلممااطلاعهوسعة

.ام03سنةتوفىوقدلليهود(.العليا)المحكمة

تسسيرهفىيسيركانإذبمرونتهالعلماءمنغيرهعنهليلويمتاز

لابلكىلنشاتهذللداودرجعتعصبأوتزمتدونسهللأطردقةعلىللنظريات

سهلة.والحياةمستقرةالاجتماعيةوالأحوالنشيطةالتجارةكانتحيث

ألى.يقولكانإذالطلاقفىرأيههىبموض!وعناتتعلقالضنملرياتهومن

سبأىأوالخلقةأوالأخلاقفىعيببهاكانإذاامراتهطلاقصالحئللزوج

حياتهماعلىيؤثرأنشانهمنماكلأوالمنزلضبينهماالوفاقعدمإلىيؤدى

.المرأةدونالزوجمعيقفأنهاىاليوميه-)1(0

شماى

كاروقدالميلادىالأولالقرنفىاليهودعلماءأبرزمنشماىيعتبر

.هيرودسالملكأيامالسنهدردنرئيسنائبتولىوقدهليلللعالممعاصرأ

قامتالتىالدينيلأالحركاتمعظمفىواشتركفلسطينفىوتريىنشأ

.عصرهضهناثً

الدينيعتنق)الذىمتهودكلكالىإذلليهودبتعصبههليلعنويختلف

نحازا)3(.يشتفلكان)ذالنجارةحرفتهمنيتكسبكانوقد(اليهودى

شىءأىفيهاراى)ذاامرأتهيطلقأنللرجليبيحفكانالمراةعنرأيهاأم

يسقعملللرجلالعنانأطلقفإنهولذاالمعنىمحددةغيرالكلمةوهذهمخجل)3(

329.I)The Pentateuch& Haftaras)p
(2 Encyclopedia ofjewish Konwledge by Jacob deHaas)

(3.Institut deMois)



الفيومىسعديا

يصلفهوالوسطىالقرونضاليهودعلماءأشهرمنالفيومىلسديالعتبر

معطمرأىبحسبمنزلقيفوقهمهوبلكاروء،ويوسفميمونبنموسىمنزلةإلى

.اليهودالعلماء

م429وتوصم298سنةالجاؤنسعدبسمونهكماأوالصيومىسعدياولد

حيثفلسمليرإلىتركهاثمم509عامحضبهاوظلبمصرالفيوممدينةفىولد

سورالجامعةرئيساًعين289وفىوالتحصيلللدرسالزمنمنمدةفيهامكث

الدينية.العلومشدرببرتقومكانتجامعةوهىببفداد

ته:مؤل!ها

أهمها:كتبعدةالفيومىمسدياترك

النحو.فى-كتا!ا

للباحثين.مهمامرجعايعدالمواريثقىكتاس-2

نوعه.منالأوليعدأبجدياًترتيباًمرتبلفوىمعحم-3

لها.شرحمعللتلمودعربيلأترجمةوضع-4

التلمود.شرح-5

مذهـيهدمأنبهاحاولوالريانيينالقرائيينمذهبحولمناقشات-6

القرائبين.

دنبنموسه

داكإدوكانتام135عامبالأندلسقرطبةمدينةصميمونسموسىولد

على)سلاميةطائملأوهمالموحدولىاستولىانوحدثالإسمىالحك!تحت

الموجودةوالبهوديلأالمسيحيلأالطوائفبينالإسلامنشرفأرادت4811عامالحكم

يقبللمحلمالهجرةاوالإسلامإماالبهوديلأهذهـا!اسرعلىفعرصتلالأندلسفى

موسىعمروكانالكاثوليكيةالأسبانيةالبلادإلىفهاجرالإسماعتماقموسى
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البلا-بهدهسثواتصحشرحوالىمتنقلأوبضعامأعشرتلاثدادإدميموربر

)الموحدير(الإسلامىالحكمتحتذاك)ذوكانتم9151عامفاسالىهاجرثم

صدقعدمعلىدليلهذاولعلعخيراتهاينعمام؟165عامحتىالسلادبهذهوظل

لهبالإسلامىالديننشرأرادواالموحدينبأنيقولونالذيناليهودالكتابادعاء

وعائلتههوالأسبانيةالبلادإلىموسىذهبلماذاوالاالإسلاميلاغيرالطوائص

عا!المحلسطيزألىادتقلثمسنواتستمنيقربمابمراكشفاسفىومكث

أحسراليهوديةالجاليةمنوقوبلوالقدسوالخليلالمقدسبيتورار،ام165

عامتوثىأنإلىيهاظلحيثالقاهرةإلىثمالالسكندريةإلىتوجهثماستقبال

العالم:ميهونبنموسى

القروركىظهرواالذيراليهودعلماءأشهرمنميمولىبنموسىيعتبر

وعواملمختلمةاسباباًهناككانولقدالعالمفلاسفةمنيعدانهكماالوسطى

لعضوس!بسط.كبيراشأوابلغتالضالعلميةحياتهمحرىفىاثرتمتعددة

المتمددةالعواملهذه

مابثاوعاشقرطبةفىولدميمونبنموسى)نقلنا-فيهانشاالتىالبيئة-ا

الحامعاتومفرال!لومكعبفالوقتذلكضقرطبةوكانتعاما24ًمنيقرب

كثيرأصميمونلنموسىعاصروقدالعلماءومهبطالكبيرةالإسلاميلأ

نهكلكرأنهكماباجهوابنطفيلوابنرشدابنأمثالوفلاسفتهمالعربالعلماء

كض،كدلكوالمارابىالغزالىمثلالعربمنسبقهمنفلاسفلأكتبقراءةمن

دلائلكتالهكىجاءكمانفسهباعترافهوهذااي!جانبمنوغيرهمارسملو

الحائرين.

درسقدكانيانهفيهمتفقهأبالتلمودعالمأميمونبنموسىأبوكان-عائلته-3

التلمورييرصكبارمنيعدكانوالذىميجاشابناليهودىالعالميدعلى

يحصلصأنصميمورعنلموسىذهبيهْفرصةذلكفأعطىالوقتذلك

الدينية.الناحيةفىتضلعهفىسبباَذلكفكانيشاءماالديميةالعلوم



بعدادهاسماليلأالملادفىتمقلميمورلنموسىإ!قلما-ورحلاتهتنقلاته

الىومنهاالمقدسبيتLAثمفاسإلىوانتقلقرطبلا،علىالموحديناستيلاء

كثيرمحلىالاطلاعفرصةهذهـالانتقالاتلهأتاحتوقدوالقاهرةالاسكندرية

منهاالاستزادةوأمكنهالمختلفةالبلادهذهفىالعلماءتركهاالضالكتدامن

ومخالطتهم.مجالسهمإلىبالحضورالأخرىالبلادفقهاءومن

العلمإلىميالاًذكياَميمونبنموسىكان-للعلموتفرغهالشخصىدكاؤه-

يعتمدكانأنهحتىلهفتفرغزلكمناستفادوقدبفيرهـ.نقسهيشفليكنولم

علبهمايعتمدكان)ذوأخيهأبيهوفاةبعدرزقهمحلىالحصولفىلفسهعلى

عامأثلاثيرعلىيزلدالوقتذلكعمرهـفىكانوقدمعيشتهفىوفاتهماقبل

لهجعلمماوالدراسةالبحثفىعمرهمنكثيرأوقتاَأمضىأنهذلكومعنى

مرموقأ.علمياًمكانأ

موتحتىوظيفةلأىاشتفلقدموسىيكنلم-المختلقلأبالوظائفاشتفاله-

ماولنفقبالتجارةيشتغلأخوهكانفقدالهندىالمحيطفىأحيهوموتاليه

أنالىموسىاصطرالأخماتاولمموسىأخيهوعلىنفسهعلىيريحه

موسىاشتهروقدفيهوبرعبالأندلسذلكًقبلدرسهقدوكانبالطبيشتغل

أيامفيالحاكمةالمائلةطبيبيكونأنإلىوصلحتىالطبفىبتفوقه

العلماءمنبكثيريتصلأنفىالصملهذالهأتاحوقدالأيوبىالدينصلاح

وكذلكالعلميلاالكفاءةذوىمنوغيرهالبفدادىعبداللطيفأمثالوالأطباء

وغيرهاالدولةمكتبةفىالكتبنفائسعلىيطلعأنإلىهذامركزهلهأتاح

.كثيرةعلميلأمسائلفىوتفوقهاداعهسعلافىسبباًكادمما

رئيساميمونبنموسىانتخب-مصرفىاليهوديلألاطائفهرئيسأانتخابه-

وقدالربانييناليهودنفسهاتمسىالطائماةوهذءمصرفىاليهوديةللطائضة

القرائييراليهودطائفةبمركزقورنت)ذاضعيفمركزفىال!لائفةهذهكانت

ألىكادتالتىهذهـالطائفلأطقوسإحياءمننمكنرئيساًموسىأصبعولما

هوميمونبنموسىوكانوالقرائيينالرلانيينلينجدالحدثألىفكانتنسى

موضعجعلهممادينيةوثقافلأوعلممعرفلأمنأوتىبماالخلافيحسمالذى

الجميع.احترام

سهل



خالمراةمنموقمه

معكأعيشأنأفبللا"إش"لزوجها:الزوجةقالتإذاأنهميمونابنويرى

لدىأسيرةليستالزوجةلأنيطلقهاانالزوجفعلىمعك"المعيشةأطيقلا)نىاو

الونج.

شريعتهيخالفالقولهذابانميمونابنكلامعلىنردأنفيمكننحنأما

كانميمونابنوأنوخصوصاَزوجهامنالطلاقطلبحقالزوجةتمنحلاالتى

لها.حقكلمنالزوجةحرمتالتىالطائفةوهىالريانيينلطائفةرئيساً

بالشريمةوتأثرالإسلاميةالدولفىوترلىنشاميمونابنفإنرايناوكما

تبيعالتىالإسلاميةالشريعةمنمستمدأهذارأيهفكانالسمحةالإسلامية

كانتاذاماحاللأوفىالخلعفىالحالهوكمازوجهامنالطلاقيطلبللزوجة

بيدها.المصملأ

.هكاليوسض

محطفلوهووسافر4881عامالأندلسمدنإحدىفىكاروهيوسفولد

وفىالأندلصفىالأسبانالمسيحييناضطهادمنهريأتركياالىوعائلتهأبيه

أخذفيهاتفقهأنوبمدتضلبأالرشدسنبلغحتىالدينيةالعلوميتعلمأخذتركيا

هذافصولمنغمضمايدرسواستمرأشيربنالعلاملأكتابعلىولعلقيشرح

التلمودضجاءبمايتملقالكتابهذاانكاولمعاماًعشرلنمنيقربماالكتاب

منالكثيرلنلأنذلكًبعدتظهربدأتالعلميةكاروهأهميةفإننصوصمن

هناومن.فهمهاودقةلصعوبتهاالتلمودنصوصفى،البحثبتجنبونكانواالعلماء

علماءاربعةضمنانتخبأنهحتىبالبنانإليهيشاركعالمكاروهيوسففلهوركان

العالم.هذااطلاعسعةبثبتماوهذا.يهودياًعالمأوعشرلنخمسمن

اس



عردخشواحاقكتاب

لمحهزة(االماثدةأوالمسدذرةالماثدة)أى

مجلدوهوعروخشولحانكتابهوكتبمنكاروهيوسفلناغبهماأهمإن

ويعتبرهمشبط(.)حشنوالتالى)يووهـدعت(كتابأهمهاكتبإلىمقسمضخم

للعلامةتوراه()لسحاهكتاببعداليهودىالفقهفىالكتبأهممنشولحان

لأنوذلكانتشارأالكتبوأوسعأهممنالكتابهذاولعتبر.ميمونبنموسى

منالكثيرمتتاولفىوأصبحالكثيرمنهفطبعالطباعةاختراعصادفظهوره

اليهود.

مولفاته:أهم

هى.وأشهرهاأهمهاولكنعديدةمؤلفاتترك

يحدالكتابعلىالمطلعأنإلى)شارةالمصفوفةالمائدةأىعروخشولحان-ا

العلماء.بينالممثسلاتوتوضيحوالتفسيراتالأحكاممنوطابمالذ

كتب؟اربعلاوالمجد

يتكلمالكتابهذاوفى.الحياةسبيلأى،حاييم"أرحاسمه:الأولالكتاب

والمواسم.والأعيادوالسبوتالصلواتعنالمؤلف

طرقعنفيههـشكلم.المعرفةأستاذومعناه"يورهـدعت،اسمه:الثانىالكتاب

وقواعدوالطهرالحيضدموعلىالماكولاتمنوالمحرمالمحللوبيانالذبح

.والحدادالحزنوقواعدوالختانوالوقفوالنذورالصدقات،

يتعلقمابكافةخاصوهو.المفنىالحجرومعناههعزر،"ابن:الثالثالكتاب

ولعدحياتهنفىوواجباتوحقوقومللاقوزواجوتقديسخطبةمنبالنساء

كبير.واسعوهوالمقامإليهيصلماخرآإلى.الممات

أحكامعلىولشتملالقضاءصدرومعناه"همشيط"حوشنل!الرابعالكتاب

والوصايةالميراثعلىأيضاًيشتملأنهكماأنواعهابجميعوالحقوقالمعاملات

ذلك.فيرإلى.والتسجيلوالعقودواليمينوالشهادةلتوكيلاور،واوالوصية



الكنسهده")نبعضهمقالأناليهودعندالكتبهدهأهميةم!بلغوقد

ولم.هذايومناالىاليهودعندالأنحاءجميعفىإليهايرجعالقانونبمنزلةهى

شىء"فىيعارضهأوينتقدهأنأحديجرؤ

الشرعيةحكامالأكتاب

للاءسرائيليين:الشخصيلااكأحوالفى

طاثفةعليهايسيرالضوالديفيلاالمدنيةالقواجنمجموعلأهوالكتابهذا

تتألفالمجموعةوهذهمصر.غيرأخرىدولفىاليهودوبعضمم!رفىالريانيس

والصاقوالزواجالمواردثمثلالموادمنعددعلىيحتوىجزءكلأجزاءثلاثةمن

عىخاصأفصلاًدخوىكماالموضوعاتمنذللصًوغيروالوصايةوالوصيةوالهبة

بتفصيل.عنهغبناأنسبقوالذىالفيومىسعدياالعلامةكتبهاالتىالمواردث

ام129عاممنذشمعونبنحاىمسعودالعلامةالمجموعلأهذهأخرجوقد

الآتية:الكتبعلىالشرعيةالأحكامجامعالمؤلفاعتمدوقد

يدحزقاهـ.4().عروجشولحان)3(.التلمود)2(-التوراة(1)

الميومى.سعديامؤلفارظمثلالعلماءلبعضالأخرىالمؤلفاتبعص)5(

عنها-تكلمناالتىاليهوديةالمصادرفىجاءلماملخصأالمجموعةهذهوتعتبر

سلدب



,.J kWlشرالط

اليهوديةالشريعةعدالأجذبيلاالآثيرات

تأخذلمللاسفأنهاإلاالأجنبيلأبالشرائعكثيراَاليهوديةالشريعلأتاثرت

التحريففىاليهودعادةصكماولكنمحاسنمنالشرائعهذهضجاءبما

لكلتصلحلاجوفاءهزيلةشردعتهمفجاعتأهواعهميوافقبماأخدواوالتبديل

.مكانأوزمان

إضرارأيمااليهوديةالمرأةبمصالحأضرتقدالمتكامللاغيرالشريعةوهذه

الأخرىالشرائعمنلكثيرمخالفةفجاعتكرامتهامنوحطتحقوقهافسلبت

كرامتها.للمرأةحفظتالتى

اليهوديلاالشريعلاعلىالمختلفةالمؤثرات

أهمها:منكانعديدةبمؤثراتاليهوديلأالشريعةتاثرت

القديم.الزمنفىاليهودفيهاعاشالضالبيئة-ا

وتفيير.نحريفمنعليهاادخلوماالتوراة-2

.اليهودعنهانقلالضالأجنبيةالشرائع-3

ناكيفلناوسيتضحالمؤلراتفذهلبحثالفصلهذاخصصناوقد

نتيحةولكنهاالأجنبيةالمؤثراتهذهنتيجةليسهزيلةجاتاليهوديةالشريعلا

ولالفسهإلايعرفلاالذىاليهودىصفةمنولايزالكانالذىالأعمىالتعصب

الحائط.عرضالغيربمصلحةضارباًفقطلمصلحتهإلايعمل

ل!ولكلةاالموتر-1

ادذاالزمقفىاليهودىفيهاعاترادداابيذلا

يعركواولمالزمنمنمدةالصحراءفىهائمينرعاةعاشوااليهود)نقلنا

القديم.الزمنفىبجوارهمعاشواممنكغيرهمالحضارةعنشيئاً

اس



الكبيرةالمراعىعلىالحصولإلىدائمأتحتاجالرعاةالقبائلكانتولما

هذهحصعنلتذودأقولاءرجالذاتقويةالقبيلةتكونأنذلكاستلزمالخصبة

هوالحرليةمفامراتهمقابلالرجلنصيبكانهناومنجوعأماتتوإلاالأراضى

نأسبقالذىالصحراءقانونهووهذاترثلاالمرأةوأنلهالميراثيكونأن

.الكتابهذافىبالتفصيلشرحناه

عليهسارتكمااليهودومنهاالساميةالدولمعظمنهجهعلىسارتولقد

مننصيبأللنسصاءوفرضالقاعدةهذهمحاالإسلامأنإلاالجامليةفىالعرب

المرأةوبقيتشرلعتهمعلىاليهودبقىبينماالمسلمةالمرأةشأنمنفرفعالتركلأ

.اليهودىالمجتمعفىالسىءحفلهانتعى

التانى:الموتر-2

توؤتهمعلىاليهودءعلماأدخاهالذىالتحريف

عليهمأملتماوحسبأرادوماحسبتوراتهمبىوبدلوااليهودغير

اليهودهؤلاءوظنوالتبديلالتحريففيهاظهروقدالتوراةهذهفجاءتاهواؤهم

ماسرعانولكنمكشوفأسرأوسيفللأحديعرفهلنالسىءالعملهذاأن

شانهجلجمعبوهـفقالبيااللهوصفهموقدالبببموفعلهِمالخاطنعملهمانكشف

اللهكلاميسمعولىَنِنهمفرِيقكَاقَرَقَذتكنميزنِواآنأأَتطمَعونالكريمالقرآنفى

يَعنئونَأوَنجنمعقئوةنايغدِبنيحرِّقونةثئم

عدب!هذايقوئولىخبآيديهِمائكِتَابيخكتررثذينافؤيلشانهجلولقول

1(.يك!مببود،)مّمَاذغوويلأيدِيهِغكنَبَتمِّما!فغفَوَيخلْقَلِيلأئمئابِهلسرواالله

علماءفإنلكتابهماليهودتحرلفمنالكريمنالقر2أفلهرهماولجانب

مماالكثيريفندونأيضاْأخذواالميلادىعشرالثامنالقرنمنذوالدياناتالتاردخ

بأنيقولونالعلماءهؤلاءجعلالذىالأمرالتوراةفىومفالطاتتحريفمنجاء

قدالأصليةالتوراةوأنموسىبعدكبتوأنهمامختلفه-)2(مصادرمنجاءتالتوراة

92.ص!الطاحسللدكتورالإسراتيلىالدينىالفكر)2(97.و75آيةالبقؤسورة1()
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وفاةبعداىم.ق611-641سنةيوشياالملكًعهدفىإلاتوجدولمضاعت

.عامبسبعمائةموسى

منآيلأفىموتهعنجاءما:بدليلموسىبعدكتبالمقدسكتابهمكانفإذا

هناكًفمات.نبوجبلإلىمؤابعرياتمنموسى"وصعد:وهىالتوراةآيات

أرضفىالجواءفىودفنهالربقولحسبموْابأرضفىالربعبدموسى

)1("اليومهذاإلىقبره)نسانيعرفولمفغوربيتمقابلموْاب

اللهنبىإنهبلللهحاشا-؟نكرةهوهل-نبيهمقبراليهوديعرفلاكيف

نزلتهل؟موسىموتعنتتكلموصالتوراةمناَجؤالآيلأهذهيعتبرونكيفثم

أصيفتكانتوإذا؟مماتهبعدالتوراةإلىأضيفتأنهاأمميتشخصعلىالتوراة

ذلك.عنمنزهاللهكلامولكن؟اللهكلامفىزيادةأونحرلفذلكيعتبرفهل

الكهنةوعندهمالهيكلوعندهمعامسبعمائةمدةالتوراقتضيعكيفثم

هذهـطوالعاشواأمكتبوهاأخرىتوراقهناككانتهليعيشون؟كيفوالعلماء؟

؟توراةبدورالمدة

لمهؤلاءولكن.وهوشعوإرمياوعاموسإشعيامثلأنبياءظهرحقيقة

النبوةانأىأجر.مقابلنبياْكانبعضهم)نبلمتنبئينكانوابلأنبياءيكونوا

.واحدةبكلملأموسىيذكرلمهؤلاءمعظمأنحضمنهاللتعيضحرفلأكانتعندهم

:الأخرىبالشرائعاليهوديلأالشرلعةتاثر-3

لنقصإماذلكوكانالأجنبيةالشرائعمنكثيراَاليهوديةالشردعةأخذت

تحتكانوالكونهمأوالمتقدمةالدوللبعضاليهودلمجاورةأوالشريعةتلكفى

مصر.فىحالهمكانتكماالدوللأهذهحكم

المصريلأ!الشرائعمنالبهودنقلهما

كتوياهاعندهمالمسمىالزواجعقدأحكامالمصردةالشرا-مناليهودنقل

ومائةللبكردرهممائتاقدرهانحلةبدفعتعهدهعنعبارةالزوجمنإيجابوركنه

يكونأنوعنالطلاقعندأوالزوجيلأمدةأوالعقدوقتإليهاىيؤًللثيبدرهم

.21-8الأيات33الأصحاح.الثاسالملوكسمر(1)
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صحلىم!رلكىأوواحدممزلصمممهأقامتسواءالروحيةمدةسمقةملرمأ

.هكذاكانتمصرفىالمادةلأنحدتها

والأشنوردةةالباابالنصرائعمناليهودتقلهما

والأشنورلة)البابليلأالساميةالدولشراثعمناليهودنقللقد-ا

الدولهذهفىالسائدالنطامهذاعلىسارواوقدالأبوىالعاثلةنطاموالكعانية(

والأولادالزوجاتعليحقوقولهكم،اهوالأببانيقضمىكانالذى،السامية

وحرمانالذكورفىالإرثوانحصاربالقتلالأولادمعاقبةولهوالحاشيلاوالعبيد

وإذا)1(،الميراثفىعليهنالذكورالحواشىوتفضيلوالبنينالزوجاتمنالإناث

الباللىالمشرعحمورابى)3(،ذكرتالتوراة)ن:نقولفإنناالقولهذاتفصيلأردنا

تشرلعاىعنتقللاالتى،القديمالعالمفىتصدرقوانينأولقوانينهكانالذى

اليهودالشريمةعلماءوانفلابدحموبىابىذكرتقدالتوراةكانتفإذامماصر.

ذلكفىنشاهدكماالكثير.عنهونقلواحمورابىتشرلععلىواقفواقدوكتابها

ذلك.وغيرالموتإلىالمفضىوالضربوالإرثوالزواجالرققوانين

فىموسىكانعندمااليهودشرلمةفىحمورابىشريعةأثرتولقد

فىموسىواستشارهصفورةابنتهوتزوجمدينكاهنيثروقابلوعندماالصحراء

ذإجنوبيةعرييلأشرلعةاقتبسأنههذا:ومعنىيثرو،إليهفاشارالمسائلمنكير

منانتقلتالتىالسبائيةالممينيةللثقافلأخاضماْكانالإقليممذاوكلمدينأن

منكيرأواسهـستنجحتالتىالتجاريلأ،القوافلصحبلافىالشمالإلىالجنوب

البابليينأنهذاإلىأضفناوإزا.قطعتهاالتىالطرقامتدادعلىالمستعمرات

جنوبمنالرافدينأرضعلىوفدواحمورابىشردعةأصحابالأشورلين

البابليينوبين،ناحيةمنالسباثيينالمعينيينبينالقوولالصللأأدركنا؟الجزيرة

أضواءهانشرتوالثقافيةالتشرسيلاالملاقاتوهذه.أخرىناحيلأمنالأشورلين

معينيةعرييةقبائلتنزلكانتحيثوبخاصةالعربيةالجزلرةاصقاعمختلففى

وبينموسىتشرلعبينفالصلة.مديناستوطنتالتىالمستممرةكتلكسبائية

.ترنالمتاا(1)

حمورالىقواليررسميتلوعهاسالأولىتشبرقواليرلساوتركلابلدولةعلىحاكماكارحموراس)2(



المجتمععرفها.جدأقديملاحمورابيلأأومدينيةاكانتسواءالعرييةالتشريعات

للكتعانيينومجاورتهمفلسطيندضولهموعند)1(،فلسطيننزولهقبلالإسرائيلى

الشرائعمئلكنمانيلامتعددةشرائعاليهودأخذ-الأصلعربىبابلىشعبوهم

حصرهـ.يمكنلامماذلكوغيروالذبحوبالقرابينبالزراعلأالخاصة

لزوجته،الرجلبورائةالخاصلأالشرائعاليونانمنكذلكًاليهودأخذوقد

وكذلكفيهترثلاوهىموتهابمديرثهاوهوللرجلالمرأةذملكهماجميعوأن

للبناتوليسالذكورلأولادهمعراثاًيكونالمالمنالرجليتركهماكلأنقاعدة

كزولجهن)2(.عندوالصداقالنفقةسوىفيه

.136صع!حسن!فؤادللدكورتشرلدهحضالإسرانيدالمحتمع(1)

.المقارناتتماس)3(
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ثرىال!8اسل

مجعفةاليهوديلاالشريعةصامحتلماذا

افراه؟بحقوق

)الشرائعحمورابىشريهةمثلالأجنبيلأالشرائعمنكثيراَاليهودنقل

.والرومانواليونانومصر(البابلية

أضرالذىوتعصبهمالفاسدةأهواؤهمعليهمأملتماالاينقلوالمأنهمإلا

بأمانةالأجنبيةالدولبشرائعجاءمانقلواأنهمولو،الرجلدونالمرأةبمصلحة

.اليهودىالمجتمعفىبهايليقبمركزولتمتعتحمذهااليهوديلأالمراةلنالتكأوصدق

لشريهةالموادبمضفىمخالفةاليهوديلأالشرسلأجاءتلماذاولكن

وبينموسىتشردعبين"فالصلة:علىحسنينفؤادالدكتوريقولحمورابى؟

المجتمععرفهاجداًقديمةحمورابيةأومدنيةأكانتسواءالعرييةالتشردعات

يرلألفورالإسرائيليينرأينا)ذاعجبلالذلل!فلسطيننزولهقبلسرائيلىالاٍ

سائدةكانتالتىوغيرهاالشغصيلاالأحوالْوقوانينوالهرفوالعاداتالتقاليد

التشرلعسارتباطأنبالذكرالجديرالشىلكنخارجهافىأوكنعانفى

المكانةفإنوبخاصةلاهوتيأاختلفأنهمدنياًإلاتم)نوالإسرائيلىالحمورابى

بلفهاالتىالمنزللأمنكثيراَأعلىكانتالبابلىالعردىالشعبتبوأهاالتىالمثافيلأ

بسببمحكمغيرالدولةسلطانتجدالمجتمعهذاففى.الإسرائيلىالمجتمع

فضلاالأسرةافرادبينالقويلأوالرابطلاالثأرقيامنهللهناومن،القبليةالنزعلأ

القديمالعهدأنحتىقولاًكانالذى،الزوجاتتعددكذاالأقاربمنالتزاوجعن

السمِّصاله)1(.فىينجحلم

الحالبخلاف،وثقافةحضارةوذاتجاهـلاْشعباًكانالبابلىالشهبأنكما

منالتلمودعلماءبهاشتهرماذلدًالىأضف.الفقيراليهودىالشعبمى

السمحةالمبادك!تحوىكانتو)ن،الأجنبيةالشرالْعمنكيرنبذالىأدىتهصب

.138صع!حسحينكلؤادللدتمورتاثسسدهحتىالإسرانيلىالبتمع(1)
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اليهودىالمجتمعفىعفالبابلىالمجتمعفىالمراةاحتراممضلاهر

فىكرامتهابهتحفظحظاْتتللماليهوديلأالمرأةانسبق:فيماقلنا

الساميلاالدولمعظميسودكانالذىهوالنفلامهذاأنالكثيرونوعابمجتمعها

فقدتقدالساميةالدولبعضفىالمرأةكانت!)نأنههوالحقيقلأولكنالقديمة

المحتمعفىالمرأةبخلافهذهـالحقوقمعظمتفقدلمأنهاإلاحقوقهابعض

حقوقها.معضلمفقدتقدفإنهااليهودى

الآتيلا:المفلاهربعضضذلكنثبتأنوسنحاولهذا

لابنته:اذببيعا-

طوللةلمدةالقاصرابنتهبيعسلطلالهاليهودىالمجتمعفىالأبإن.قلنا

السمةفىحرشهاتستردأنللبنتيمكنالبابلىالمجتمعفىولكن.ذلكوبينا

اليهوديلأ.للبنتيتأتْىلاماوهذاالرابعلأ.

القضاء:إلىح!كواهاترفعأنللمرأة-2

فإنهاخليلةأوزوجةأكانتسواءأتتهدنبمالفيرزوجهاعنهاالمتخلىالمرأة

"أدا:تقولالتى421المادةحسبوذلكالطلاقفىشكواهارفعحقلهايبقى

القضاءلصاحبودكونأمرهاضينظر.تملكنىلنوقالتزوجهاالمرأةمقتت

بيتالىتعودأنللمرأةأمكنالزوججانبمنالخطأأنتبينفإذاالفاصلةالكلمة

فىالخطاكان)ذااماإثم،ولاعليهاجناحلالأنهبائنتهاتستردأنبعدأبيها

الماء،فىتلضفإنهاجانبها

)ذابحقهاتطالبأنفرصةالمراةأعملىحمورابىقانونأننرىهذاومن

اليهودىالمجتمعفىالمرأةبخلافوهذاالحقمسلوبةأومهضوملأنفسهاوجدت

كانمهمازوجهامنالطلاقتطلتأنلهاليسفإنه-قبلفيماقلناكما-)ذ

الأمر.

مأزوجتهأكانتسواءأتتهدنبمالفيرزوجهاعنهاالمتخلىالمرأة-3

تثقيفهمامرإليهاموكولاويبضبأبنائهاالاحتفافلحقلهايبقىفإنه.خليلته

تشاءبمنتقترنأنويمكنهاترزقهولدكلعنزوجهاأرزاقمنحصةلهاوتكون

عاس



حالةكىوخصوصأالحقذلكلهافليساليهودىالمجتمعكىالمرأةبخلاكا

اليبوم.

الإر!ةحق-4

الحقهذامنلهاماكلكانو)نالأولادكأحدبحصتهاتطالبأنللعذراء

ماويمنحونهاالحصةأوالنصيبذلكاستثمارإخوتهاهـشولىفقطالتمتعحقهو

الولد.حصةثلثفهىحصتهاواماراضيةعيشةبهتعتاش

معترثلااليهوديةالمرأةأننجدفإننااليهوديةالمرأةبحقذلكقارنا!إذا

المرأةبخلافالثلثترثالبابلىالمجتمعفىالبنتأنكماذكور)خوةوجود

ذكور.اخوةوجودمعترثلافإنهااليهودية

يكونالحاللأهذهوفى.بعبدتتزوجأنالبابلىالمجتمعفىالحرةللمراة-5

gel'كالتولما.ورقاًحريلأامهيتبعالولدأنمنأثبتماهمايوافقوهذا.أحرارأدها

فلااليهوديلأالمرأةبخلافأحراراًيعتبرونأولادهافإنحرةالحالةهذهفىالأم

عبداً.تتزوج

طد



ترنىاثل!عدا

wالمراةلإسلاما

الطلاقآيات

العدَّةرأخمئوالِعِذتهِنّفطلقوفنالن!هاءطلضغإذَاائنيئآيفاإيا:تعالىاللهقال

وتنكمبيةيفَاخةٍيَاتينَآرإلأَيخرجنرَلاب!وتِهِنمِنتخرِجوفنلارئكغاللهواتقوا

أمراددلثبعديخدثاللةَنعلبمعتذليلاندسةظتبئفقذاللهخذودَيتعدَّومناللهخذوذ

عذلٍدوقيوأَشهفِذوالمعروفٍثوهنْناليآولمعررفتانكوَننْأجملفنبَلَضلإدا!

اللَةيقوَمَنالآخررايخؤآباللهيؤمنكافيَمَنبهيوغقدلكغدلهالمئئهَادةرآفيموابّخكم

يَ-ءَأ)1(.َءمحرجًالةيجغَل

لتميقواتمتازوفنولاؤنجدغبّئلمَكنتمجَثمِنأينكِنوفنأ:أيضأوقال

دآتومنّلكنمأرصعنفإنحنلفنيصَعنَحتَىعلَيهِنفآنمقواحَنلىأْولاتكننلىادعلهِنيَّ

9.ىآخرتةفسترصغتَعَاسرتملىانيمعرولىٍئينكَموأتمِرواأخورهن

عقوراللهفإنتاءراف!ناشقرأَرتعيماتريعيىنِّسائِهِغينيخؤدونأدلذين:تمالىقال

يرنجصهنرَانئطلقات!عَليمْسَمِحاللهَقادالاللاقغَزَئَواوإن!رّحِيثم

ياللَهيزبنَّكنَّإرآَرحامهنًفِياللةمَا،خلقَيَيهننآدلَفنيجلولاقروءئلا"لةدانف!يهن

عله!اندبمِنلبهنرًإصنلاحًاآَرَاذراإددللثبييِرذِصًأحقوبعوتهنالآحروايخؤبم

فماناكمرئانِالطلاق!حَكِيمغزِيزواللةَدرجَ!عديفِىرلِدرجاليِبِائمعروف

يحاداآدإلأشمنمُاآتتوفنمئاتَاخذراآنلَكغيخحِلًولابِماخانتريحآربمعررف

تئلثبهاتدتيخماعَتيفِتاجناحفلااللهِخذوديقيما(ياخِضئمْفإداللهخذوذيقيتاأَلأ

طلقفا*فمان!اللادفونَفبئفأونكَاللهخَذليديتعذرمنتعتذرغافلااللهِخذرذ

رأخماإديتراجعاأدغتَفِمَابخَاحَفلاطلقباَفإنكَرهزَليجًاتبهِححبىيعذبنلَةتحِل

فبدقنالنِّاءطلضئمرَاذَا!يعلَئوندقَؤ3-اللهِحذردوتنكَاللهِخذوديقيما

)1(سوؤلط!!.
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سويّعدواصِراراتمصيكوهنولابِمعرولىسهرِّخوهنْأوبمعرولىفأفسكوهرأحلفن

وماغئيكنمالنَهنعمتوَادكروافزوااللهآيَاتِتتخئواولانقسةظلَتمَدَقَذذدلثيفعل

عبيمْشيءبكلياللةآنواغتنوااللهَوَاتّقواثِهِيعِطكموانجكمةانيهابِمّنعئيكمأنزذ

تراضواإداأزواجهنّينبدخنآنتعصئدوةنفلاأًجلَفننجلَقنالشَاءطلمنملىاذا!دب

لكغأركىذبكغالآجروالؤَميِاللهيزنِننكغكانمنبهيوعَطذلكَبانمعروفبيهبم

9تعلفوىلاوأَننميعنغوالنَةوآطفر

فيأنجتيأوالتساءخِطبةمِنبهجمعَزضتمفيماغليكنمجناحَةولا!تعالىوقال

تعروداقؤلاتقونواأًنإلأسِرآتوَاعِذوفَنَّياونبهنستدبرولفنآنَّكغاللَّةعبغأنفبكغ

أنفبكغبيمايعلغاللةآنًواغتنواآخئةانيهآبئيبثبعَحتىاببداءغقدقتعريخواولا

لنٍمماالتاءطلضخإنغلنكبئبخاحلا!حليئيغفوزاللهأنُواغلفوافاخدرلية

متاعاقدرةاننضبروعئىقدزهانئوسِبععلىومنعوهنفرِيضةلفننفرضواأوتمؤهن

فرضتموقذتمممئوفنآىقبنِمنطلفتوفنبىانسبانئخسِنينعتىحقّالانمَعروف

تعفواوآىالبهآحغقدقبِيدِ؟ا!ذِييعفوأويعفونآىإلأترضمماتنِصنصبريضةًلفن

بصبير،تعمئونيِتااللة)نتمكغانفَضآتنواولالِيقؤىآَقرب

النساء:سورةفىتمالىقال

يريداإنأفلهامّنوحكفاآفلهتِنحبدمًافابعؤايمبتاشقاقخضغإليإن

جبرأ،عَدبفاكاناللهَإنبينبئماالَلةيوفتيإصلاخا

ألىعاسهماخناحِقلاإعراصًاآوئئررابعبهَامِنخافتامرآةوإىِاأيضأوقال

اللهفاىوتقواتحسِنواوواىالنبالأنفبروأخضيرتخروالصنغصننخالنهنبئمايصنبحا

خبِيرا،تعمنونبماكار

اسبسش



المواريثآيات

النساءةسورةقىتمالىقال

انوالدانتركتجئانمبيثولدساءوالأترَئونانوَالِذانترَكتئانصبيبًأبلرتجالِ

انقريىآولواانقسنةحَفمَروإذَادبمَّقروفًانصيأكثرآَليَمتةتلَّمقَاوالأتربون

لؤالدي!ونيخئ!جئعررتاتَؤلألَفنموَتجوئواقةفارزتوفموَانمسَاكينوانيامى

أسديدًاقزلأويخقوئوااللهفنتهقواغلهنمخافواضعاتاذرِّيَةًحنقِهِنمبنتركوا

لاءكنَدإنايأك!منِخظنجلدلذكرِآولادكبئفِياللة"يومبهكئي:تمالىوقال

نِّهماواحدلِكلوَلآبونيِاتمنففلقاواحذةكاتليارتركمائئثافلفناثتينلؤق

لةكاردادائثثتلأمّهآلواةئَةورليونذ/لةيخكنالنمن!نوَلَدْلَةكانإنتركمقاالسذس

آئهغتذرورلاوأبخازُغآباؤغدينٍأريقايومييرمئل!يغدفِيالدئندلآتهإحوة

خمكيطًاعليمًاكادَاللَّةإدالَلَهتِنفريضةنفعًانكنمأقربئ

قئكنموددلَفنكارق!رلينذلفنيخكن"لبئ)نأَزراجكغترَكَمَانجففرنكغإ

!كغيكن!نمإنتريخمْمِئاالرئعولفنديننآوبهَايوصِينَوعهئةتجعدينتركنَمِئاالربع

كادليإدديؤأويقاتوضونوصئةٍيعل!ثِنتَرَدممئااثمنفَلَهنوندْتكغكانف!رولد

أكركانجواف!لىالدشفنفماواحددلِكلأختْأَوأخَولةامرآةأليكلالةًيورنرخل

اللّهبّنومَّةفغمالييخردينٍأريقايوعىرميةٍنجعدمِنالثئثلِيلثئركاءففغذللثض

،يَ،خدغغييئمواللة

ودددةني!فنلذامرؤإنِانكَلالَةنجييسبكنماللةقلأيستقتونَلثتمالى:وقال

اكثارفلفطاثتنِتاكانف!نرلدًللايكنلَنمإديرِئَهاوفوبزكمانصفداهاأحثولة

تصئواألىدكنماللةيبَّنالأنثيينِحَياكلفلِللىكرونِ!ماءرِّجالأإخوةكائوا!انتركمفا

غيغ،شيءٍيكلراللَّه

حبم



غيرالمواربتالنساءحقوق

تعمئئرمرولاكرنًاالنساءترفواآنتكنميجللاآفواا!ذيناًثهاةيا:تمالىقال

آتتمرفن،مايبعضِلِنذدئرا

تاكئراولابالالبانخبيثتدئراوَلااًموالسنمايخامَئةراتراأيضأ:وقال

يَكيرًا،خرنجاكانإئةأمرَالِكغإلىأموانفنم

رشداقههنمآنمدإناتجكاحبلَغواإذاخبىانيامىةراتجئرا:تعالىوقال

يَبهررا(آنربِدَاراإسرافاتَاكئرمَارلاأمرالفنمإلبهِنمفادفعرا

سارانطربهمنجيياكنرنإئماطنمًاايخامىآمواذبأكئرنالدين"إىَّ.أيضاَوقال

9سعيرارسبمئلؤى

دلاقنطاراإخداف!لياسغرَرجئكَاىزَوبماشِبدَالَأليذئنمةرإى.أيضاْوقال

نعمئكنمأفسىوفذتاخذرنهوكسف!ئببار!انمًابهادًاآتاخذوتةلثتافةتاخذرا

غلِيطا،مِّياقًابنكمواحذنبعضٍإلى

نفئأفةشيءعننكنمطبنَف!ننخلَةمتذقاتهِنْالناءةواتواتمالىوقال

ئرئا"منِيئاتكنوة

مركزالمرأة

اكأحيباقكثيرمقفىبالرجلساواهاوكييس

والجزاء:المسئوليةضالمساواة

عدىودؤدلهشنهداءبانقنطقؤامننكوتبراآبئواا!ذينَأئهاياة؟تعالىاللهيقول

ىآانفؤئتسمرافلابهماآردنفَاللةَفقيراأَوغَّايَكنإىرالأَقريينانؤالِذينيأليأَنفسكغ

يخيرا،تعمَئرنَبِماكَانَاللهَفاىتعرِعواأوتنؤراوانتعدئوا

التاسلينخكنتمرإذاأَفلِهاإننالأفاناتتؤَد"رااْىيَافركنماللةةإىَّتمالىوقال

بهِ،يعِطكمنِعِئااللهَإىبِانعَذلتخكئراآن
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طبةجاةفئجيئةئؤمِنوفوأنثىأرذكبرتِئممالِخاغمِلمن!:تعالىوقال

!يعفئرنكائرامادأحسنِأحرفمرلنجزيفم

1(.ايخَبنأ)مّمانميثولِبِّاءايَخَبنانجفانَمييثجاليءلِلر:تعالىاللهويقول

فأرتئلثفؤمنًرفَرألثىأَرَدَدزمِنالمئالِخاتِبنَيعملأرمن:تعالىولقول

نقِيرأ()2(.يطلفرنرلاائجنْةيذخئرن

دكرنجننِّكمغابلعَمَلأفبغلاآتِيرئفنملَفنمأفاستجَاليَ:شانهجلويقول

بعفيأ)3(.نجنبعفنكمألئىأو

لنعرنارحعَناكنمرأتىذبهَرتِنخلقئاكم!ئاالاس(يفَاأياشلأ-له:كلويقولي

جير،)!(.غلِيئماللهَ)نآَتقَاكنماللهعِدأَكرمَكغإنابعارفوارتجاثل

العقاب!ىالمساواة

قمبماراحدكلَّفانجلذراوالزانِيأالزانة:الكريمكتابهفىتمالىاللهيقول

يحندةإ)5(.مِائة
قننكالأك!نبادماجَزاءًآيْديفمافَافطَعرارَالارِتَةأرالئاليق:شانهجلهـلقول

)6(.4َاللهِ
لزواجاتعددآيات

سّنكمطابمَافانكخواانتامىنجيتقسِطواآَيأحِفتنمأ!انتمالى:اللهيقوِل

آذنَىذلكَأيمانكغفنكتناآوْفَوَاجدَةًتَعلإئوا19نجمتمْق!نررياغوثلاثمثننابّاءِ

نعوئواإ)7(.ألأً

23أيةالساءسورة1()

ا.-1آيةعمرانآلسورة)3(

.2آيةالنورممورة)5(

أية3الساءسورة)7(

.124أيةالنسا.سورة)2(

13.بة2البراتسور،)4(

83لة28المافدسور7)6(

بل-



ماأوأرواجِبمغدإلأ!حَافطونلفروجهِنمئمإرا+لذين:شانهجلويدقولي

تئومِينَ،،)1(.غيرفائفغأيمانهمقتكت

وماآخورفنآتَبتاللأبنأَزوانجلثللثأختنناإئاالئبِنأَثهاأياأيضاْ:ويدقول

9)2(.غنيثاللةآفاءمتايَمكملَكت

A-الاسلام

اليىديلامركزالمرل!نخسينفى

ياتى:ماعلىحسنينفؤادالدكتويقول

المسلمةالمرأةمنزلةدونمنزللأفىالمراةوضعتالتلمودية"هذهـالتعاليم

نجدلذلكوبديرهاالطلاقحاللأفىأوزوجهاوفاةعندأوالزواجفىسواء

فىللفصلالإسلاميلاالشرعيةالمحاكمإلىالالتجاءيفضلناليهودياتمنكثيرات

وبومبيدثيا)3(سوراجامعتىمديرافادرك.الخاصةباحوالهنتتصلالتىالقضايا

الأسرةانهيارالىيؤدىفدالذىاليهودىالمجتمعلهيتعرضالذىالخطرعظم

الشردعةومجاراةالتلموديةالأحكامتلكتفييرم907عامفقرروتفككهااليهودية

الإسلاميةالشردعهبفضلوالمرأةالرجلبينالمساواةنمتوهكذا.الإسلامية

)4(،المسلمةالمراةبهاتتمتعالتىوالمكانة

.5،6له2المؤسورسورة)1(

.05أيةالأحرا!سورة)3(

عسسانةمنتقربمدةوعلتاالأولالميلارىالترنمىأنشتتاعمرلتانحامشان.بومبيدنياسورا)3(

اليهودية.الشرسمةبدراصةتغومانوكانتاتترسأسنة

.أ93صعدحصنينفؤادللدعورالعبرىالأد!صن)4(

!



ادالتدسملا

الاسلامعدالمراهحقوقمقارذلابين

اليهودىالديقفىوحقوقط

مهانةمناليهوديةالمرأةإليهوصلتمامدىالسابقةالفصولفىبينا

فىالمرأةإليهوصلتمابخلافساء،قدالمجتمعفىمركزهاأنوكيف،وانحطاط

علىحصلتإد،مكانتهاوارتفعتشانهاعلاقدإذممتاز،مركزمنالإسلام

كذلكلهاوأصبحذملكفيماالتمسرفحقعلىحصلتكماالشخصيةحريتها

غيرها.توكلأنأوبنفسهالهاام)دارةحق

عليهلللزوجوليسزوجها،ذمةعنمنفصللاذمتهافإنالأزواجحاللأفىأما

منها.بتوكيلإلاسلطان

نحرمأنلهاوليس.لاأمذكورإخوةلهاكانسواءلهافرضالميراثوفى

عليها.ينفقأنالزوجعلىفإنالإنفاقفىاماأقربائها،أوأبويهاميراثمن

نقوله.ماعلىللتدليلهذهـالمقارنةعلىالأمثلةببعضأتيناوقد

المقارنلأ:مملاهر

اليهود:عندالميرات-ا

حظفللبكرىالأولادمنالذكوروإذاْتعددالذكر.ولدهالميتفىيرثمااول

فىالأولادمنصحبحغيرأوصحيحنكاحمنالمولودبينفرقولاإخوتهمنالثين

منه.ولدالذىالنكاحعنالنطربقطعنصيبهمنهملكلفيعطىالمواهـدث،

تبلغحتىوالتربيهالنفقلافلهاعشر؟الثانيةمنهمتبلغلمفمنالبناتأما

فقط.نمامأ)1(هذهـالسن

.ناتالمقاتما!مى331المادة(1)

لدس



:الإسلامفىأما

والأزواجوالنساءللبناتفرضكماوالأخواتوالأمهاتللاباءالإسلامفرض

.الأقاربمنوغيرهم

كانتوقد.البكرىحقفىريدادةمناكفليسالإخوةبينساوىأنهكما

والتضامنالعائلاتبينالتكافلدىالفرائضفىالتوسعإلىالإسلامنطرق

للمورثبالنسبةالإسلامفى)جبارىوالتوريثالناس)1(بينالرابطةوزيادة

الثلث-فىالا؟وفاتهبعدمالهعلىسلطانللمورثفليس.السواءعلىوالوارث

بعيدة!قرادلأأومودةصلةممختغصبهالمواساةيستحئمنليواسى-رأىعلى

الجماعة.ومصالعالبرجهاتفىلينفقهميراثاًاومعهايستحئلاقد

الآتية.الاعتباراتعلىترتكزالميراثتوقدعفىءادلةسياسةالشرعرسموقد

(t)لوحودامتداداَشخصهيعتبرالذى،المتوفىإلىللاقربالميراثأنيقرر

وكبير.صغيربينتفرققغيرمنالمتوفى

كانأشد؟الحاجةكانتفكلما،الحاجةلمبلغكبيراًوزناالشرعيقيم)ب(

الأنثى.يخصماضعفللذكرفجعلأكثر.النصي!

وارثاًيجعللمفهو،التجميلدونالتوزيعإلىالتوريثفىالشرعيتجه)ب(

عندديناهما)مثلالبكرالولدعلىوقفاْيجعلهافلم،سواهـبالتركةدونيستبد

اليهود(

كيفيظهرهذاومنالآباء)2(دونللاولادولاالبناتدونللابناءيجعلهاولم

ذكور.)خوةلهاكانولووللبنتللزوجلأفرضالإسلامأن

ابنابنلهيكنلموإن،ابنهلابنفمي!راثهذكر.ولدللميتيكنلمإذا-3

الميت)3(.لأولادفالميراثبنتلهيكنلمفإن(الميت)بنتللبنتفالميراث

.القابمذامىلهاالخاصالنصلفىالمواريثأياتا!طر1()

.الشابمصطفىالدتمررتاليص:العانلىالاحتحاع)3(

.313المادةالمفارسات)3(

دس



تقديمحهةوصالدكور،معالبماتحرما!حهةمنالإسلاميحالفوهدا

.البناتمنالأولىالطبقةعلىالذكورمنالثانيةالطبقلا

والأمكالأبالفروضأصحابذكرعدمجهةمنالإسلاميخالفوكذلك

.والحفدةالأولادمعوالزوجلأوالزوج

منأوحفدةأولادأitأنثىأوذكرمننسلاولاذردةالميتبعقبلم)ذا-4

كلولهأبوهالمتبميراثالأصولوأحق.لأصولهفميراثهاناثأ.أوذكوراًنسلهم

لالأبفرضالإسلامولكئ)1(.أبيهمنأصولهثمفجدهأبلهيكنلموإذاالتركة

فىاختلفواوإنوالجدةالجدوكذلك.يكنلمأوولدللميتكانسواء؟والأم

الأنصبة.مقدار

بجملةاوذكربولدمرزوقأكان)ذامالهنصفيوهبأنللابيجوزلا-5

مابئسولكن.مالهجميعديبأنفلهالبناتمننسلهكلكان)ذااماذكور،

)2(.يفعله

مالههبةمنالإنسانتمتعلالأنهاالإسلامفىجاءماتخالفالمادةوهذه

كانت)ذاالهبةتمنعولكنلا،أمأولادلهأكانسواء،صحتهحالفىبعضهأوكله

التركلأ.ئلثمنأكلر

يكلففلاكأالزوجيةذمةعلىبمالزوجهاعلىالزوجةتدخللمإذا-6

دخلتإذاأمامنها،لابدالتىاللازمةالحاجاتغيرفىعليهايتفقبانالزوج

M(.3حالهلقدرالنفقلأفىالتوسععليهفيجببمالعليه

دلنفقتهاتقديرفىالمرأةمالبعتبرلالأنهلمحادةهذهيخالفالإسلامولكن

ولاواثرَبواأوكئواتعالىاللهبقولالفزالىواستشهد.ودسرهالرجلحاليعتبر

تمرفوا،

3ترنالمتاا(1) 1 5 Zaul

365المادةالمقارنات)2(

.!.7المادةالمقارنات)3(
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لسموتهااللارم!والصو!الكتاروغزلالطعاممهيأةمكلمةالمرأة-7

وتنظيفها)1(.وغسلهاالمببوساتهذهخياطةوعليهاواولادهازوجهاوكسوة

يكلفالزوج)نبل،بالغزلولابالطبخالمرأةتكلفلاالإسلاميةالشريعةلكن

ثياباً.مقدرةأوعيناْبكسوتها

المهرمنلهافرضماسوىلهاوليسلزوجهاملكالزوجةمالجميع-8

مافكل.الفرقةوقمتاذاالطلاقعندأوموتهبعدبهتطالبالزواجعقدفى

وعملسمىمنتكسبهماوكلتلتقطهماوكلالزوجيلاذملأعلىالمالمنبهدخلت

بدونشاءكيففيهيتصرفلزوجهاحلالملكعرسهافىاليهايهدىماوكل

)2(.منازعولاممارض

المراةملكيلأفىالافاحشةمخالفةالإسلاميلاالشريعةيخالفالحكموهذا

فقط.فيهمتفقانفالشرعان،لصداقها

ليس)ذفاحشفالفرقوأموالهاالمرأةحقوقسائرالزوجتمليكأمرفىأما

حقضياععلىدائمأتعملهناالعبرولSjUlولكنلهاحقهومايمتلكأرللزوج

حقوقها.لهاحفظالذىالإسلامىالدينبخلافالمرأة

المرصودةالأموالمنزوجهاعلىبهدخلتماردتطلبأنللزوجةليص-9

طلاقها.أوقبلهاوفاتهبسببالزوجيلاذمةعلى

تاملأ.مخالفةذلكًيخالفوالإسلام

بعدتزوجتقدتكنلممامطلقتهنكاحالىيعودأنللرجليجوز-01

يحرمحالكلوعلى.مللاقأوبوفاةنكاحهعنخلتثمغيرهبرجلمنهطلاقها

العقم)3(.أوالزنابسببفارقهامنمراجمةالرجلعلى

خماطتهامنبدلأالملابسشترىأنسالفيرتالأحوالولكن،15المادةالمقارنات1()

.941المادةالمتارنات)2(

!41المادةالمقارنات)3(
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الإسلامةراحمى

الحكمتخالفأحكامهاولكنالإسلامىالشرعفىجائزةالرجعة-ا

منوفيهواحدةمرةلامرتينا.لطلاقيالإسلامجعلفقدكبيرةمخالفلأاليهودى

.البصيرةذوىعلىيخضلاماالتخفيف

يبيحاليهودىفالشرعظاهر.؟الرجمةجوازفىالشرعينبجنوالفرق-

لمالعدةمادامتيبيحهاالإسلامىوالشرع،تتزوجلمالمرأةمادامتالرجعة

الطلاقبعدلهنحلفلامطلقهاعلىوحرمتالمرأةبانتانقضتفإذاتتقض،

وتمتد.ولطلقهاغيرهزوجاتتكححضالثالث

بمدالرجمةيمنعاليهودىالشرعكونهو:الشريعتينبينخر2فرقوهناك

بمدالرجعةتبيعلاالإسلاميةالشريعةوكونمنهوطلاقهاآخربزوجالمرأةتزوج

فتمتدعنها،يتوفىأويطلقهاخر2بزوجالمرأةتزوجتإذاإلا،المدةانقضاء

.الأوللمطلقهاتحلثم،لوفاته

المطلقلأرجعةنجيزلاالتىاليهوديلأ0الشرلملايخالفالإسلامفإنوكذلكً

العقم.بسببالمطلقلأرجوعمنيمنعلاوالإسلام.العقمبسبب

النطامبين""الموازنةعلىالكلامعندوافىعبدالواحدعلىالدكتورديدقول

ياتى:مااليهودىوالنملامالطلاقفىالإسلامى

حالاتفىالاايقاعهعدمتكفلوقيودبأحكامالطلاقالإسلام"يحيط

الشريعةأما،نفسهاالأسرةوصالعالعامالصالحلتحقيقأداةونجملهالضرورة

،للزوجمطلقأحقأالطلاقنجعلفإنهاالآنأيدينابينالتىأسفارهابحسباليهوديلأ

متىبذلكًالفرقةفيملكًنملرهـ،فىيشينهامالهفلهربانالزوجلأ،كرهكلمايوقعه

")1(طارىْانفمالأوعابرةلنزوةالبيتيقوضوقدأهواوهـ،لهوشاءتشاء

لدىالزوجلأتقعلم"اذا:تقولالتىاليهودعندالطلاقايةفىأوردناوقد

ولخرجهاطلاقكتابلهايكتببخإنهيشينهامالهفلهربأنالقبولموقعزوجها

بيته،من

.الضابمذافىالإسلامفىالطلاقآياتانطر1()

أامدس



اليهودية-اللرأةتجد"طي!ثىنزوةضفطتحتأوقلملحرةالهيقولوروكما

منزلها.خارجنفسها-عينغمضةض

الض،الطائشةالنزوةهذهحدقلتخفيفوسيللاأىاليهودىالشرعيتخؤولم

بخلافوالمهانةالانحطاطغايلأفىاليهودىالمجتمعفىالمراةمركزتجعل

الطلاقيصبحبحيثالطلاقحدةلتخفيفمتعددةوسائلاتخذالذىالإسلام

الوسائل:هذهومن.معدومشبهأومعلوماً

بأنللرجلتذكيروهذانبوى()حديث،الطلاقاللهعندالحلال"أبغض-ا

.الطلاقفىرغبتهعندبالإنسانيحلاللهغضب

لهداانفصامالطلاقواناحترامهيجبعقدالزواجبأنالرجلتذكير-2

والعلمالخلقفىتفاوتهناكًبلشئكلفىكامللاهناكًامرأقليست-3

الطلارز.فىالإنسانيتسرعفلا

ماحدث)ذاوزوجتهالرجلبينتفاهمهناكًيكونأنعلىالإسلامحث-4

حكمصدعوقمنباسفلا"بينهماتفاهمالىيصلالمو)ذاأحدهمايغضب

خير.والصلحللصلح.أهلهما

الزوجيتمكنلاقد،ماليةاعباءمنالطلاقعلىيترتببماالزوجتدكير-5

دفعها.من

الغضبحدقتخفيفإلىذلكيودىوقد.الطلاقعليشاهدينوجود-6

والزوجلأ.الزوجبين

.العدةأث!اءالطلاقيحدثلا-7

.الطهارقوقتإلايكونلاالطلاق-8

المراجعة.و)مكانالأولىالطلقة-9

.العدةوقتالمسكنمنالمطلقةالزوجلأ)خراجعدم-01

الثانية.الطلقة-11

ما



ستكولىوانها،عليهحرمتزوجتهانيرىعندماللزوحالمفسيلأالحالة-12

أولادا.منهاأنجبقدكانإذاخصوصاًلغيره

مادامترهنهيجوزلا؟الزوجيةوقتفىدخلالذىالزوجةمال-13

)1(.المالصاحبةزوجتهمنولداَتركإذاالزوجموتبعدولاقائملاالزوحية

فيهصتتصرفأنيمكنلاانزوجلأ.بهدخلتالذىالمالأنبذلكًيقصد

ولداً.تركإذامماتهبعدولابنهحياتهوقتللزوجالتصرفولكن

إلامطلقاًزوجتهأموال)دارةفىالتداخلللزوجتبيعلاالإسلاميةوالشريعة

الحلكم.إذنعلىفموقوفالقاصرعقارفىتصرفهوأمامنهابتوكيل

ضيباععقارالتركلأفىكان)ذاإلاالمورثديونيتحملونلاالورثلأ-14

)2(.الدين

الوراثةقبلوااذاالورثلأأنإذاليهودىالمبدأهذاتخالفالإسلاميةالشريعة

والعقار.المنقولبينفرقبلاالتركةأعيانجميعمنالمورثديونضمنوا

الكتابتم

2.61المادةالمظرسات1()

.المظرسات)2(
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